
 

Resultado preliminar – Vulnerabilidade Socioeconômica 

(Curso: Licenciatura em Educação do Campo – 1ª Reclassificação: 2018.2) 

 

A interposição de recurso será exclusivamente no dia 08/08/2018, de 9h às 11h e de 13h às 16h, na Sala 94  

(P1- Prédio Principal). Campus Seropédica: Rodovia BR 465, Km 07, Seropédica – RJ. 

 

Nome Situação 

KETELYM VITÓRIA DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Declaração original e individual, com firma reconhecida em cartório, esclarecendo a situação de 

renda bruta e renda per capita superior a modalidade de concorrência da candidata; 

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, (Candidata); 

3) Extratos bancário de todas as contas poupança referente aos meses de março, abril e maio de 2018  

(Candidata); Caso haja valores que divirjam da renda declarada, entregar declaração original esclarecendo 

 a origem de tais valores. Os valores divergentes da renda declarada não justificados e/ou comprovados serão 

considerados no cálculo da renda familiar do candidato; 

4) Extratos bancário de todas as contas corrente referente aos meses de março, abril e maio de 2018  

(Candidata); Caso haja valores que divirjam da renda declarada, entregar declaração original esclarecendo 

 a origem de tais valores. Os valores divergentes da renda declarada não justificados e/ou comprovados serão 

considerados no cálculo da renda familiar do candidato;                                                                      (continua) 



 

5) Comprovante de residência oficial atualizado em nome da candidata (gás, energia elétrica, telefone  

fixo, água); 

6) Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF (2018) acompanhada 

 do recibo de entrega à Receita Federal e da respectiva notificação de restituição, quando houver, ou  

Declaração de não declarante extraído no site da Receita Federal (Candidata);  

7) Declaração original informando a atividade exercida e renda mensal ou declaração de desemprego  

(Candidata); 

8) Declaração original esclarecendo o contato com a mãe e o recebimento ou não de pensão alimentícia 

 ou ajuda de custo da mãe (Candidata) 

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

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2018_2_retificado_v2.pdf. 

MARIA DE FATIMA 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

SILVA 

DEFERIDO 

MILENE COELHO DA SILVA 

INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Cópia do documento de Identificação (Candidata); 

2) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF (Candidata); 

3) 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, (Candidata); 

(continua) 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2018_2_retificado_v2.pdf


 

4) Extratos bancário de todas as contas poupança referente aos meses de março, abril e maio de 2018  

(Candidata e Mãe); Caso haja valores que divirjam da renda declarada, entregar declaração original 

esclarecendo a origem de tais valores. Os valores divergentes da renda declarada não justificados 

e/ou comprovados serão considerados no cálculo da renda familiar do candidato; 

5) Extratos bancário de todas as contas corrente referente aos meses de março, abril e maio de 2018  

(Mãe); Caso haja valores que divirjam da renda declarada, entregar declaração original esclarecendo 

a origem de tais valores. Os valores divergentes da renda declarada não justificados e/ou 

comprovados serão considerados no cálculo da renda familiar do candidato; 

6) Contracheques dos meses de março, abril e maio de 2018 (Mãe); 

7) Declaração original informando a atividade exercida e a renda mensal ou declaração de desemprego  

(Candidata). Se fizer jus a Seguro desemprego, entregar extrato de pagamento.  

 

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_lec_2018_2_retificado_v2.pdf. 

ROSANA DIONÍSIO ROSSONE 

INDEFERIDO 

Documentação Pendente 

1) Documentos de identificação dos membros familiares menores de 18 anos e toda documentação de renda  

exigida no Edital nº 56/2017 - PROGRAD/UFRRJ (Mãe, Pai e Candidata). 

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

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2018_2_retificado_v2.pdf. 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2018_2_retificado_v2.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_prograd_56_2017.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2018_2_retificado_v2.pdf

