
Resultado preliminar – Vulnerabilidade Socioeconômica 

(Curso: Licenciatura em Belas Artes – 1ª Chamada: 2020.1º) 

OBSERVAÇÃO: A interposição de recurso será exclusivamente no dia 14/02/2020, no horário 

de 09h às 11h ou 13h às 16h no Salão Azul (3º andar do Prédio Principal da UFRRJ, Seropédica). 

 

NOME RESULTADO DA ANÁLISE RENDA 

AYANA KENIA MARTINIANO INDEFERIDO 

BRUNA BARATA SIMAS INDEFERIDO 

CARINE RODRIGUES DA SILVA INDEFERIDO 

DANIEL SANTOS DA PAZ INDEFERIDO 

FABRICIA DA LUZ DE FARIA INDEFERIDO 

GABRIEL LIMA SILVA SOBRINHO INDEFERIDO 

GABRIELLE AZEVEDO DA COSTA INDEFERIDO 

LAURA JUDICE DE MACEDO INDEFERIDO 

LETICIA ABRUE CORREA FRANCISCO INDEFERIDO 

SUELLEN OLIVEIRA DA SILVA INDEFERIDO 

VITÓRIA ELIZA CAMILLO OLIVEIRA DE ALMEIDA INDEFERIDO 

 

A Documentação pendente encontra-se listada abaixo (por candidato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome: AYANA KENIA MARTINIANO 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Cópia legível dos documentos de identidade e CPF: 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) 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: PAI 

4) Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: PAI e MÃE 

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: PAI e MÃE 

6) Cópia da declaração do imposto de renda de pessoa de pessoa física (IRPF) acompanhado 

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. : CANDIDATA 

7) Cópia legível do contra cheques ou recibos de pagamento dos meses de outubro, novembro 

e dezembro de 2019, ou toda a documentação que comprove a situação financeira, como 

consta no edital: PAI 

8) Cópia legível do extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS: PAI e MÃE. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continua) 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Nome: BRUNA BARATA SIMAS 

Situação: 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: IRMÃO 

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: MÃE 

4) Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: MÃE 

5) Cópia legível da certidão de casamento, ou declaração de união estável, ou certidão de 

casamento com averbação de divórcio, ou declaração de separação de corpos entre o PAI e a 

MÃE da candidata. 

6) Declaração original e atualizada de recebimento de pensão esclarecendo o valor mensal 

recebido ou recibo oficial do responsável que paga a pensão referente aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019 ou declaração original informando o não recebimento de 

pensão alimentícia, se for o caso, referentes ao meses de outubro, novembro e dezembro de 

2019 e cópia do documento de identificação do declarante: IRMÃO 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continua) 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Nome: CARINE RODRIGUES DA SILVA 

Situação: 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: CAMILA e 

CAROLINE (somente páginas 12 e 13 da CTPS de Caroline) 

2) Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária:CANDIDATA e 

CAROLINE 

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: CANDIDATA e 

CAROLINE 

4) Declaração original de desemprego esclarecendo a atual fonte de provimento nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2019: CAROLINE 

5) Cópia do comprovante de recebimento do auxílio desemprego nos meses outubro, 

novembro e dezembro de 2019: CANDIDATA 

6) Declaração original e atualizada de recebimento de pensão esclarecendo o valor mensal 

recebido ou recibo oficial do responsável que paga a pensão referente aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019 ou declaração original informando o não recebimento de 

pensão alimentícia, se for o caso, referentes ao meses de outubro, novembro e dezembro de 

2019 e cópia do documento de identificação do declarante: CANDIDATA 

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 

_____________________________________________________________________________ 

Nome: DANIEL SANTOS DA PAZ 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Toda a documentação exigida no edital PROGRAD 15/2018. 

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           (continua) 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Nome: FABRICIA DA LUZ DE FARIA 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) 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: MÃE 

2) Apresentar nova cópia da página 15 da Carteira de Trabalho e Previdência Social da MÃE da 

candidata, pois a cópia apresentada está cortada na lateral. 

3) O PAI da candidata deve apresentar a carteira de trabalho com o vínculo empregatício mais 

recente, como consta no CNIS. As páginas a serem apresentadas estão descritas no edital. 

4) Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: MÃE e IRMÃO 

5) O PAI da candidata deve apresentar documentação esclarecendo a movimentação bancária 

exibida nos extratos de conta corrente apresentados. 

6) Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: MÃE, PAI e IRMÃO 

7) Declaração original de desemprego esclarecendo a atual fonte de provimento nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2019, ou documentação que comprove a situação 

financeira, segundo o edital: MÃE 

8) O IRMÃO da candidata deve apresentar os contracheques referentes aos meses em que 

esteve trabalhando no período entre outubro e dezembro de 2019, mais o extrato atualizado 

da conta vinculada do trabalhador no FGTS, e declaração de desemprego informando a forma 

de provimento referentes aos meses em que esteve desempregado no período de outubro a 

dezembro de 2019.         

9) Cópia legível do extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS: PAI  

10) Cópia da declaração do imposto de renda de pessoa de pessoa física (IRPF) acompanhado 

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: PAI 

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 

 

 

(continua) 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Nome: GABRIEL LIMA SILVA SOBRINHO 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Formulário específico de inscrição em Vagas Reservadas devidamente preenchido 

2) Comprovante de residência atualizado EM NOME DOS PAIS OU DO CANDIDATO (gás, 

energia elétrica, água, ou telefone fixo) 

3) Cópia legível dos documentos de identidade e CPF do CANDIDATO 

4) 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: CANDIDATO e MÃE 

5) 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: CANDIDATO E 

MÃE 

6) Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: CANDIDATO E 

MÃE 

7) Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: CANDIDATO E 

MÃE 

8) Cópia da declaração do imposto de renda de pessoa de pessoa física (IRPF) acompanhado 

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: CANDIDATO E MÃE 

9) Declaração original e atualizada de recebimento de pensão esclarecendo o valor mensal 

recebido ou recibo oficial do responsável que paga a pensão referente aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019 ou declaração original informando o não recebimento de 

pensão alimentícia, se for o caso, referentes ao meses de outubro, novembro e dezembro de 

2019 e cópia do documento de identificação do declarante: MARIA GRAZIELA, MIRELLA E 

GABRIEL 

10) Apresentar declaração de separação de corpos ou divórcio entre Maria do Socorro e 

Rogério, ou toda a documentação exigida no edital, de Rogério, como membro constituinte do 

núcleo familiar. 

11) Apresentar toda a documentação que comprove a situação financeira, seja de 

desemprego, trabalho formal, informal, ou outros, conforme edital, de Gabriel e Maria do 

Socorro. 

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         (continua) 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Nome: GABRIELLE AZEVEDO DA COSTA 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Cópia legível dos documentos de identidade e CPF da CANDIDATA 

2) Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: CANDIDATA 

3) Apresentar nova cópia dos extratos de conta corrente referentes aos meses outubro, 

novembro e dezembro de 2019, da MÃE da candidata, pois os apresentados estavam com a 

lateral cortada e ilegível, juntamente com os respectivos documentos esclarecendo as 

movimentações bancárias. 

4) Apresentar documentos que esclareçam as movimentações bancárias do PAI da candidata, 

em conta corrente. 

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: CANDIDATA E 

MÃE 

6) O PAI da candidata deve apresentar os extratos de conta corrente contendo a identificação 

formal de agência, número da conta e nome do cliente. 

7) Cópia legível do contra cheques ou recibos de pagamento dos meses de outubro, novembro 

e dezembro de 2019: PAI 

8) Cópia legível do extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS: PAI e MÃE 

9) Cópia do termo de rescisão de contrato do último vínculo empregatício (últimos 12 meses): 

PAI 

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 

 

 

 

 

 

 

 

(continua) 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Nome: LAURA JUDICE DE MACEDO 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Apresentar cópia legível da página 19 da Carteira de Trabalho e Previdência Social do PAI da 

candidata 

2) Apresentar cópia legível da página 15 da Carteira de Trabalho e Previdência Social da MÃE 

da candidata 

3) Apresentar cópia legível do extrato do mês de novembro de 2019 da conta corrente de 

MARIA LUISA 

4) Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: PAI e MÃE 

5) Cópia do termo de rescisão de contrato do último vínculo empregatício (últimos 12 meses) e 

cópia do comprovante de recebimento do auxílio desemprego nos meses outubro, novembro 

e dezembro de 2019 de MARIA LUISA 

6) Cópia do termo do Contrato de Estágio ou documento similar, informando o período de 

vigência e o valor da bolsa de MARIA LUISA. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continua) 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Nome: LETICIA ABRUE CORREA FRANCISCO 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) 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 

2) Apresentar cópia da página 15 da Carteira de Trabalho e Previdência Social do PAI da 

candidata. 

3) Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: CANDIDATA, PAI E 

MÃE 

4) Extratos de TODAS as contas poupança que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: CANDIDATA, PAI E 

MÃE 

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

meses outubro, novembro e dezembro de 2019, cópia do termo de rescisão de contrato do 

último vínculo empregatício (últimos 12 meses), cópia do comprovante de recebimento do 

auxílio desemprego nos meses outubro, novembro e dezembro de 2019, ou toda 

documentação que comprove a situação financeira, segundo o edital: PAI 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continua) 

 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Nome: SUELLEN OLIVEIRA DA SILVA 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Toda a documentação exigida no edital PROGRAD 15/2018. 

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 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nome: VITÓRIA ELIZA CAMILLO OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Situação: INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Cópia legível dos documentos de identidade e CPF: CANDIDATA 

2) Extratos de TODAS as contas correntes que possuir nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019 ou declaração original esclarecendo a situação bancária: CANDIDATA, MÃE 

E PADRASTO 

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: MÃE e PADRASTO 

(o padrasto deverá apresentar somente o mês de outubro de 2019). 

4) Cópia legível do extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS: PADRASTO 

 

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 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_belas_artes_2020_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf

