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Resultado preliminar – Vulnerabilidade Socioeconômica  

(Curso: Licenciatura em Belas Artes – 2ª Convocação: 2018.2) 

IMPORTANTE! 

          A interposição de recurso será exclusivamente no dia 27/07/2018, de 9h às 11h e de 13h às 16h, na Sala 111 (Bloco 01 - 1º andar) do 

Pavilhão de Aulas teóricas (PAT). Campus Seropédica: Rodovia BR 465, Km 07, Seropédica – RJ.  

 

Curso Nome Situação 

Licenciatura em 

Belas Artes 

DANIELLEN CRISTINA DE 

SOUZA BRAGA MOREIRA 

INDEFERIDO 

Documentação pendente 

1) Cópia legível do documento de identidade e CPF da candidata. 

2) Cópia legível do extrato bancário completo de todas as contas corrente e poupança 

referentes aos meses de março, abril e maio de 2018, da candidata e da mãe. 

Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 

56/2017 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e cópia do 

documento de identidade do declarante. 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf 

 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf
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Licenciatura em 

Belas Artes 

LETICIA DE FARIAS SILVA INDEFERIDO 

Documentação pendente 

1) Cópia legível do documento de identidade e CPF da candidata; 

2) Cópia legível da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com páginas 

de identificação, últimos dois contratos e página seguinte em branco, da candidata; 

3) Cópia legível do extrato bancário completo de todas as contas corrente e poupança 

referentes aos meses de março, abril e maio de 2018, da candidata, do padrasto e da 

mãe; 

4) Cópia da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada 

do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da notificação de restituição, 

quando houver. Caso seja isento, apresentar comprovante de não declarante obtido 

na página da Receita Federal, ou declaração de isenção de imposto de renda, da 

candidata. 

5) Declaração original informando a forma de provimento (sustento) nos meses de 

março, abril e maio de 2018 e toda documentação comprobatória da atividade 

exigida no edital, da candidata. 

Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 

56/2017 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e cópia do 

documento de identidade do declarante. 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf
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Licenciatura em 

Belas Artes 

MARIA ANGELA MORAES 

DE CARVALHO 

INDEFERIDO 

Documentação pendente 

1) Cópia legível do extrato bancário completo de todas as contas correntes referentes 

aos meses de março, abril e maio de 2018, da candidata; 

Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 

56/2017 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e cópia do 

documento de identidade do declarante. 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf 

Licenciatura em 

Belas Artes 

OTILIO ALVES MENDES 

JUNIOR 

INDEFERIDO 

Documentação pendente 

1) Extrato do CNIs completo incluindo as relações previdenciárias (remunerações), 

obtido em um posto do INSS (Candidato, Mãe e irmão); 

2) Extrato bancário de todas as contas corrente referentes aos meses de março, abril 

e maio de 2018 (Candidato, Mãe e irmão); 

3) Extrato bancário de todas as contas poupança referentes aos meses de março, 

abril e maio de 2018 (Candidato, Mãe e irmão); 

4) Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada 

do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da notificação de restituição, 

quando houver. Caso seja isento, apresentar comprovante de não declarante obtido 

na página da Receita Federal, ou Declaração de isenção de imposto de renda 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf
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(candidato); 

5) Declaração original informando a atividade exercida e a renda mensal (candidato 

e irmão).  

 

Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 

56/2017 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e cópia do 

documento de identidade do declarante. 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf 

 

Data: 24/07/2018 
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