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Data: 03/03/2020 

Resultado preliminar – Vulnerabilidade Socioeconômica (Curso: 

Licenciatura em Belas Artes – 1ª Reclassificação: 2020.1) 

 

Observação: A interposição do recurso será exclusivamente no dia 06/03/2020, 

de 9h às 11h e de 13h às 16h, na sala 123 (Auditório Profº Gusmão – Salão 

Azul) – 3º andar – Prédio Principal (P1) – Campus Seropédica. BR 465, Km 7, 

s/n – Seropédica/RJ. 

 

Nome Situação 

ANA CLARA 

PARREIRA 

LENÇONE 

INDEFERIDO 

Documentação pendente: 
 

1. Cópia legível dos documentos de identidade e CPF: ANA CLARA 
2. Extrato completo e atualizado do CNIS (Cadastro Nacional de 

Informações Sociais) – remunerações e benefícios, incluindo as 
relações previdenciárias, obtido junto aos postos da Previdência 
Social – INSS: ANA CLARA 

3. 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: ADILSON 

4. Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2019: ADILSON 

5. Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2019 ou declaração original 
esclarecendo a situação bancária: ADILSON, MONICA 

6. Guia de Contribuição para o INSS com comprovantes de pagamento 
do último mês compatível com a renda declarada (carnê GPS) ou 
Declaração de Rendimento (DECORE) emitida por profissional 
contábil – somente para autônomos e profissionais liberais: MONICA 
(pois o CNIS consta pagamento referente a renda de um salário 
mínimo) 
 

Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 
15/2018 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e 
cópia do documento de identidade do declarante. 
 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf 
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GIZELLE 

ARAUJO 

CASTRO 

BARBOSA  

INDEFERIDO 

 

Documentação pendente: 
 

1. 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: EVERALDO, 
LUCAS 

2. Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2019 ou declaração original 
esclarecendo a situação bancária: MARIA DA CONCEIÇÃO 

3. Esclarecimentos e comprovantes sobre depósitos, TBI, TED e salários 
recebidos em conta corrente: GIZELLE 

4. Apresentar contracheques e contratos de trabalho com as empresas 
Personale Consultoria e Treinamento LTDA (outubro) e Perfect 
Administração e Serviços LTDA (novembro), como consta no CNIS: 
GIZELLE 

5. Cópia legível do extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador 
no FGTS: GIZELLE, EVERALDO 

6. Declaração informando o mês de início do trabalho informal como 
freelancer de eventos: GIZELLE 

7. Esclarecimento e comprovantes sobre depósitos e DOC recebidos em 
poupança: EVERALDO 
 

Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 
15/2018 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e 
cópia do documento de identidade do declarante. 
 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf 
 

JULIA 

SEABRA 

JERONIMO  

INDEFERIDO 

 

Documentação pendente: 
 

1. Formulário específico de inscrição em Vagas Reservadas em 
2020-1 devidamente preenchido 

2. 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: 
JULIA 

3. Apresentar toda a documentação que comprove a situação 
financeira, seja de desemprego, trabalho formal, informal, ou 
outros, conforme edital: JULIA e ROSILENE 

4. Extratos de TODAS as contas correntes PESSOA FÍSICA que 
possuir nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 ou 
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declaração original esclarecendo a situação bancária: 
REGINALDO 

5. Apresentar declaração esclarecendo a movimentação bancária da 
conta 0056221-1, agência 02051, Bradesco, e os devidos 
comprovantes, referentes aos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2019: REGINALDO 

6. Apresentar documentação exigida no edital referente a empresa 
Reginaldo Jeronimo da Silva 02564115730 nome fantasia RJNET 
Assessoria em Automação e Informática, CNPJ 12.693.561/0001-
00. 

7. Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2019: DANIEL 

8. Cópia legível do contra cheques ou recibos de pagamento dos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2019: DANIEL 

9. Cópia legível do extrato atualizado da conta vinculada do 
trabalhador no FGTS: DANIEL 

10. Apresentar esclarecimento e comprovantes sobre transferências 
recebidas em conta corrente: DANIEL 
 

Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 
15/2018 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e 
cópia do documento de identidade do declarante. 
 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf 

 

MARINA 

MARIA 

FLOR DA 

SILVA 

INDEFERIDO 

 

Documentação pendente: 
 

1. Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2019: PEDRO E GABRIEL 

2. Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2019: PEDRO 

3. Esclarecimento de depósito de 260 reais na poupança: PEDRO 
4. Esclarecimento de depósito de 50 reais em conta corrente em 

10/12/2019: GABRIEL 
5. Esclarecimento de depósitos de UFRRJ em conta corrente: GABRIEL 

 
Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 
15/2018 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e 
cópia do documento de identidade do declarante. 
 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf 
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NATHÁLIA 

FERREIRA 

NUNES 

INDEFERIDO 

 

Documentação pendente: 
1. Comprovante de residência atualizado em nome dos pais ou da 

candidata (gás, energia elétrica, água ou telefone fixo) 
2. Extrato completo e atualizado do CNIS (Cadastro Nacional de 

Informações Sociais) – remunerações e benefícios, incluindo as 
relações previdenciárias, obtido junto aos postos da Previdência 
Social – INSS: NATHÁLIA 

3. Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2019 ou declaração original 
esclarecendo a situação bancária: SIDNEA 

4. Esclarecimento sobre a forma de recebimento do salário: SIDNEA 
 

Na impossibilidade de entrega de qualquer documento solicitado no Edital nº 
15/2018 - PROGRAD/UFRRJ deverá ser justificado através de declaração e 
cópia do documento de identidade do declarante. 
 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf 
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf 

 

 


