
Página 1 de 10 
 

Data: 12/02/2019 

Resultado preliminar – Vulnerabilidade Socioeconômica (Curso: Licenciatura em Educação do Campo – 1ª Convocação: 2019.1) 

OBSERVAÇÃO: A interposição de recurso será exclusivamente no dia 15/02/2019, de 9h às 11h e de 13h às 16h, na sala 121 – 2º andar do 

Pavilhão de Aula Teóricas -PAT. (Campus Seropédica: Rodovia BR 465, Km 07, Seropédica – RJ).  

Curso Nome Situação 

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Alice Xavier Marques 

de Oliveira 

INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas correntes referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Alice e André. 

2) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas poupança referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Ândela, com esclarecimento sobre depósito em 

novembro de 110,00 reais, e em dezembro totalizando 405,00 reais. 

3) Comprovante de residência ATUALIZADO em nome dos pais ou da candidata (gás, energia 

elétrica, água ou telefone fixo). 

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, de André. 

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_lec_2019_1.pdf 

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

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2019_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf
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Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Ana Lucia Albergaria 

Calixto 

INDEFERIDO 

 

Documentação pendente: 

1) Comprovante de residência atualizado EM NOME DOS PAIS OU DA CANDIDATA (gás, 

energia elétrica, água ou telefone fixo). 

2) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas correntes referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Ana Lucia. 

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) de Verbena, pois faltou a página 11. 

4) Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF referente ao ano 

imediatamente anterior ao de inscrição do candidato no SISU ou no processo seletivo interno da 

UFRRJ, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal e da respectiva notificação de 

restituição, quando houver, de Ana Lucia e Verbena. Caso isento, apresentar comprovante de não 

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

 

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_lec_2019_1.pdf 

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

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2019_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf
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Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Cecília da silva 

Cesarino 

AUSENTE 

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Fabiana Feliciano de 

Souza 

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, de Fabiana, Fabíola, Flávia, Jussara e José Roberto. 

3) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas correntes referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Fabiana, Fabíola, Flávia, Jussara e José Roberto. 

4) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas poupança referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Fabiana, Fabíola, Flávia, Jussara e José Roberto. 

5) Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF referente ao ano 

imediatamente anterior ao de inscrição do candidato no SISU ou no processo seletivo interno da 

UFRRJ, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal e da respectiva notificação de 

restituição, quando houver, de Fabiana, Fabíola, Flávia e Jussara. Caso isento, apresentar 

comprovante de não declarante obtido na página da Receita Federal, ou declaração de isenção de 

imposto de renda. 

6) Declaração original informando a forma de provimento (sustento) nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2018, e toda documentação exigida no edital comprobatória da mesma, de 

Jussara. 
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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_lec_2019_1.pdf 

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

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Hugo Costa Tavares INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

1) Comprovante de residência atualizado em nome dos pais ou do candidato (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, de Hugo. 

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) de Hugo, José e Maria. 

4) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas correntes referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Hugo, José e Maria. 

5) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas poupança referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Hugo, José e Maria. 

6) Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF referente ao ano 

imediatamente anterior ao de inscrição do candidato no SISU ou no processo seletivo interno da 

UFRRJ, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal e da respectiva notificação de 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2019_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf
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restituição, quando houver, de Hugo. Caso isento, apresentar comprovante de não declarante obtido 

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

7) Entregar toda a documentação exigida que comprove a situação financeira do candidato, segundo 

o edital.  

8) Entregar documentação esclarecendo sobre a guarda, contato com pai e mãe, e recebimento ou não 

de pensão alimentícia, de Hugo. 

 

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_lec_2019_1.pdf 

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

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Lucas Baptista de 

Araujo 

INDEFERIDO 

 

Documentação pendente: 

1) Comprovante de residência ATUALIZADO em nome dos pais ou do candidato (gás, energia 

elétrica, água ou telefone fixo). 

2) Cópia legível dos documentos de identidade e CPF de Lucas. 

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, de Lucas. 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2019_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Página 6 de 10 
 

4) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas correntes referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Lucas e Elizabeth. 

5) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas poupança referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Lucas e Elizabeth. 

6) Cópia legível dos contracheques ou recibos de pagamento dos meses de outubo, novembro e 

dezembro de 2018, e cópia legível do extrato atualizado da conta vinculada no FGTS, de Elizabeth. 

Ou toda documentação que comprove a situação financeira, segundo o edital. 

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

outubro, novembro e dezembro de 2018, 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 2018, ou toda documentação que comprove a situação 

financeira, segundo o edital, de Lucas. 

8) Declaração esclarecendo o contato com o pai, e documentação de renda referente ao recebimento 

ou não de pensão alimentícia. 

 

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_lec_2019_1.pdf 

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

 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2019_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf


Página 7 de 10 
 

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Marcelly Santos 

Rodrigues de Souza 

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, de Marcelly. 

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) de Marcelly. 

3) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas correntes referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Marcelly. 

4) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas poupança referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Rosa. 

5) Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF referente ao ano 

imediatamente anterior ao de inscrição do candidato no SISU ou no processo seletivo interno da 

UFRRJ, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal e da respectiva notificação de 

restituição, quando houver, de Marcelly. Caso isento, apresentar comprovante de não declarante 

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

6) Declaração original de que nunca trabalhou informando a forma de provimento (sustento) nos 

meses outubro, novembro e dezembro de 2018, ou toda documentação que comprove a situação 

financeira, segundo o edital, de Marcelly. 
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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_lec_2019_1.pdf 

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

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Marlon da Luz 

Ribeiro 

AUSENTE 

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Michele de Medeiros 

Cardoso Malvino 

AUSENTE 

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Nathália Almada da 

Silva Leite 

Documentação não analisada. A candidata foi ELIMINADA do processo seletivo porque foi 

indeferida ou eliminada em outra modalidade de reserva de vagas (PPI ou PcD). 

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Marcos Vinicius de 

Souza Mendes 

INDEFERIDO 

Documentação pendente: 

 

1) Cópia legível dos documentos de identidade e CPF de Marcos Vinicius. 

2) Extrato completo e atualizado do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) – 

remunerações e benefícios, incluindo as relações previdenciárias, obtido junto aos postos da 

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2019_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf
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Previdência Social – INSS, de Marcos Vinicius e Renata. 

3) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas correntes referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Marcos Vinicius e Renata. 

4) Cópia legível dos extratos bancários completos de todas as contas poupança referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro de 2018, de Marcos Vinicius e Renata. 

5) Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF referente ao ano 

imediatamente anterior ao de inscrição do candidato no SISU ou no processo seletivo interno da 

UFRRJ, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal e da respectiva notificação de 

restituição, quando houver, de Marcos Vinicius. Caso isento, apresentar comprovante de não 

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

6) Cópia legível do extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS, de Renata. 

7) Cópia do extrato de pagamento de pensão por morte com detalhamento de crédito, referente a 

dezembro de 2018 ou mais recente, de Leandro. 

8) Declaração original de que nunca trabalhou informando a forma de provimento (sustento) nos 

meses outubro, novembro e dezembro de 2018, ou toda documentação que comprove a situação 

financeira, segundo o edital, de Marcos Vinicius. 

 

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_lec_2019_1.pdf 

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

https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_lec_2019_1.pdf
https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/edital_reserva_vagas_15_2018.pdf
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Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Oswaldo Mathias 

Neto 

AUSENTE 

Licenciatura em 

Educação do 

Campo 

Vanessa Colins de 

Oliveira 

AUSENTE 

 

 

 

 


