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Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

1 AFONSO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO 499728 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não estão legíveis: as declarações de autônomos e as declarações de 

imposto de renda dos pais do estudante. A conta de luz da moradia 

atual também não está legível.

2 AIARA BARROZO DUARTE 510621 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

3 ALANE PEREIRA ARAUJO 516292 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

4 ALESSANDRA RODRIGUES DE SOUSA 514979 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não colocou  a página da qualificação civil da CTPS  do pai e da mãe.        

Não colocou a comprovação/ausência de renda do estudante (CTPS e 

declaração).     

Não colocou a declaração de trabalhador rural do pai.

5 ALLAN CRISTTIAN SOARES FIALHO 510136 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não colocou as páginas de contrato de trabalho da CTPS da mãe.        

Não colocou a comprovação/ausência de renda do estudante (CTPS  

e declaração).       

Não colocou declaração que comprova a renda ou ausência de renda 

da mãe.

6 ANA LUIZA MOREIRA RODRIGUES 515035 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Como a estudante informou que não possui contato com o pai, 

solicita-se a inclusão da Declaração de Ruptura de Vínculos 

(Declaração 25).

7 ANDERSON CARVALHO FEITOZA 515098 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

 Não inseriu a CTPS da mãe, nem do pai.Não inseriu a CTPS do 

  estudante.Não inseriu a declaração de rendimentos da mãe.Não 

anexou a cópia do contrato de aluguel ou declaração de pagamento 

de aluguel. Não anexou o comprovante de endereço do imóvel.

8 ANDRE FELIPE DE SOUSA MELO 511433 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não colocou a cópia do CPF da mãe        

Não inseriu a CTPS da mãe, nem do pai.            

Não inseriu as declarações de trabalho informal do pai e da mãe.
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9 ANDRE LUIS ARAUJO OLIVEIRA 428014 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

O comprovante de endereço (conta de luz) não está legível.Não ficou 

claro como é a relação do aluno com o pai: se ele dá algum tipo de 

contribuição financeira ou pensão alimentícia para a família. 

Caso não receba pensão alimentícia, inserir a Declaração 18 – 

Declaração de Não Recebimento de Pensão. Caso receba contribuição 

financeira ou pensão alimentícia do pai, inserir a Declaração 14 

– Declaração de Contribuição Financeira (Familiar) ou Declaração 17 

– Declaração de Recebimento de Pensão, a depender da situação.

10 ANDRE LUIS FELICIO DA SILVA 508042 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou a CTPS da irmã e da mãe. Faltou a CTPS do aluno. Faltou a 

declaração de desemprego da mãe. Além disso, colocou o 

demonstrativo de crédito do INSS referente a apenas um mês, é 

necessário dos 3 últimos meses.

11 ANDRESA RODRIGUES ALVES 509926 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
Faltou a declaração de trabalhador rural do pai (Declaração 13), pois 

a Declaração de Aptidão ao Pronaf anexada é referente a 2019.

12 ANNA KAREN BATISTA DE SOUSA 499447 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou as páginas de contrato de trabalho da CTPS do irmão mais 

velho, conforme especificado no edital.        

Faltou as páginas de contrato de trabalho da CTPS da candidata, 

conforme especificado no edital.        

Colocou o contracheque da mãe referente a apenas 2 meses, é 

necessário que seja referente aos últimos 3 meses. A aluna informou 

que usará o chip na cidade de Croatá, porém não há cobertura de 

sinal nessa cidade, conforme Art. 4° do Anexo VI.

13 ANTONIA ELANE CIPRIANO VIEIRA 472730 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou as páginas de contrato de trabalho da CTPS da mãe, da irmã e 

da candidata, conforme especificado no edital.        Não colocou o 

certificado de apresentação de trabalho nos Encontros Universitários 

2020.

14 ANTONIA ELVIRA GOMES DE ARAUJO CARVALHO 404123 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou a Ficha de inscrição e de situação cadastral da Receita 

Federal; e a Declaração Comprobatória de Percepção de 

Rendimentos (DECORE) devidamente atualizada,dos últimos 3 

meses, dentro do prazo de validade, constando rendimentos e 

retirada de lucros,numerada e assinada por contador inscrito no 

CRC.        Faltou o comprovante de moradia. Faltou assinar e datar o 

formulário socieconômico.
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15 ANTONIA GILVANY GOMES DE OLIVEIRA 470770 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

No formulário socieconômico consta que o tio é desempregado, 

porém foi anexada uma declaração de trabalho informal para o 

mesmo.        

Faltou a CTPS do tio. Faltou a declaração de trabalho informal e CTPS 

da prima mais velha.      

Faltou a CTPS da candidata. Na declaração de desemprego a 

candidata informou que recebe pensão, mas não colocou os 

documentos comprobatórios dessa pensão.       

Não colocou o comprovante de endereço.

16 ANTONIA JAMILLE DE OLIVEIRA 493542 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou a declaração de desemprego e a CTPS da candidata.        

Faltaram as declarações de trabalhador rural do pai e da mãe 

(Declaração 13).        

Não colocou o comprovante de endereço.

17 ANTONIO ALVARO ALVES XAVIER 501149 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

18 ANTONIO EDSON MOTA JUNIOR 500050 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Na declaração de desemprego da mãe, da irmã e do candidato está 

marcado as duas opções, solicita-se que seja feita a correção, pois 

 só é possível marcar uma opção.Não colocou as páginas de contrato 

de trabalho da CTPS do candidato, conforme especificado no 

 edital.Esclarecer porque o comprovante de endereço está no nome 

de Anne Caroline Gomes da Mota, pessoa que não faz parte do 

 núcleo familiar do candidato.Como a mãe do candidato é separada 

do pai, solicita-se a Declaração 23 – Declaração de Separação de 

Corpos (Familiares). Solicita-se, também, que o candidato preencha 

a Declaração 18 – Declaração de Não Recebimento de Pensão. 

19 ANTONIO ELIMAR XIMENES OLIVEIRA 509106 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou inserir Declaração de Desemprego do aluno.

Faltou inserir CTPS do aluno , ou declaração de ausência da mesma

Faltou a preencher a parte do endereço no formulário 

socioeconômico

20 ANTONIO GABRIEL FERREIRA DIAS 515064 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não ficou claro se o pai do candidato é separado da mãe. Caso seja, 

solicita-se o comprovante de divórcio ou a Declaração 23 – 

Declaração de Separação de Corpos (Familiares). Caso o candidato 

não esteja recebendo pensão, solicita-se a Declaração 18 – 

Declaração de Não Recebimento de Pensão.
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21 ANTONIO GUILHERME DA SILVA UMBELINO 509877 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
O estudante não apresentou CTPS, e nem declaração de ausência de 

renda, no lugar da CTPS, ele anexou o CPF novamente.

22 ANTONIO LUCAS COUTINHO MACHADO 511826 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

23 BERNARDO ANTONIO LIMA PONTES 496486 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não apresentou CTPS completa da irmã, nem declaração de trabalho 

informal ou de ausência de renda, apenas declarou no formulário 

socioeconômico. Não apresentou declaração própria de ausência de 

renda, e nem qualquer conta de energia ou água do imovél em 

Crateús.

24 BIANCA MARIA MARTINS SILVA 514108 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

25 CAINA FARIAS DA SILVA 515069 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
Faltou a declaração de desemprego e a CTPS do candidato e da Mãe.        

26 CAIO DE CASSIO GOMES DE SOUZA 501085 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
Não preencheu o formulário socioeconomico e não apresentou 

comprovante de endereço, somente a documentação da moradia

27 CARLOS DAVYD DE ABREU NUNES 495855 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não apresentou comprovante de endereço atual, nem contrato ou 

declaração de imovel da familia de origem. Não apresentou nenhuma 

carteira de trabalho e nem a comprovação de renda da mãe que é 

aposentada.

28 CARLOS EDUARDO RODRIGUES PITA 509630

RENDA PER CAPITA BRUTA 

MENSAL SUPERIOR AO 

ESTABELECIDO PELO PNAES.

Renda per capita bruta mensal superior ao estabelecido pelo PNAES 

(R$ 1.650,00). Além disso, não colocou a cópia do contrato de 

locação do imóvel ou declaração de pagamento de aluguel 

(Declaração 21) e o Formulário socioeconômico estava ilegível. Não 

ficou claro se os pais do candidato são separados, caso sejam, faltou 

o comprovante de divórcio ou a Declaração 23 – Declaração de 

Separação de Corpos (Familiares), bem como a Declaração 18 – 

Declaração de Não Recebimento de Pensão.

29 DIVAN DERYCK ARAGAO 475468 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
 Faltou a CTPS do candidato.Os contracheques da mãe não estão 

legíveis.
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30 EDUARDO GEAN SILVA SOUSA 476050 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou inserir comprovante das cotas legível, pois, o documento 

apresentado não está nítido.

Falta inserir declaração de trabalho informal do candidato

Falta inserir páginas do contrato de trabalho da CTPS do candidato.

AÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL: A cidade de moradia do candidato não 

tem cobertura para recebimento dos chips.

AUXÍLIO EMERGENCIAL: Estudante não atendeu um de seus 

requisitos, pois, auferiu rendimento nulo reprovando e suprimindo 

todas as disciplinas do semestre de 2020.2.

31 ELIANE DA SILVA 428524 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Candidata não assinou o formulário socioeconomico conforme o 

edital (apenas digitou o nome), bem como, não colocou a data.

Candidata não assinou as declarações (negativa de bolsa e estágio e 

negativa de graduação) conforme o edital (apenas digitou o nome); 

Faltou comprovação/ausência de renda do estudante;

Faltou CTPS da candidata e do pai ou Declarações de Ausência 

destas;

Faltou declaração atualizada emitida pelo sindicato rural, em que 

conste valor da renda referente aos

últimos 3 meses do pai. Na impossibilidade desta, excepcionalmente, 

poderá ser entregue uma

declaração própria informando a atividade que realiza e a renda 

média mensal dos 3 últimos

meses (Declaração 13);

Candidata não inseriu comprovante de moradia e comprovante de 

endereço.

32 EMANUELLY ASSUNCAO MIRANDA PAIVA 508579 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
Faltou inserir número de matrícula na Declaração de Bolsa de Estudo 

no Ensino Médio

Página 5 de 20



Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

BOLSA DE INICIAÇÃO ACADÊMICA

CAMPUS  DE CRATEÚS

RESULTADO PRELIMINAR 

INDEFERIDOS

33 EVAMILTON FARIAS OLIVEIRA 500882 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

1° Não consta data, local e assinatura no formulário socioeconômico.

2° Não enviou a CTPS conforme o edital, está faltando as páginas do 

contrato de trabalho da CTPS do estudante. 

3° Não inseriu CTPS da mãe ou declaração de ausência desta. 

4° Não colocou comprovação de renda da mãe, conforme edital, já 

que o candidato informa que a mãe recebe R$250,00.

5º Não informou se o pai contribui financeiramente, caso contribua é 

necessário que sejam apresentadas as devidas comprovações de 

acordo com o edital. Caso o estudante não receba pensão é 

necessário inserir Declaração de Não Recebimento de Pensão 

(Declaração 18). Caso o estudante receba pensão é necessário 

inserir Declaração de Recebimento de Pensão (Declaração 17). Caso 

o estudante receba contribuição do pai é necessário anexar 

Declaração de Contribuição Financeira (Declaração 14).

6º  Não inseriu Declaração Negativa de Bolsa e Estágio.

34 EVANDRO EDUARDO BARBOSA MENDONCA 428971 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Inseriu Declaração de Trabalho Informal de Atanazio Rodrigues 

rasurada.

A assinatura da proprietária da residência de Crateús deve ser 

conforme os documentos pessoais da mencionada.

AUXÍLIO EMERGENCIAL: Assinatura da Declaração Negativa de Bolsa 

e Estágio não confere com a assinatura dos documentos do 

estudante (assinatura não deve ser digitada).

BIA: Assinatura da Declaração Negativa de Bolsa e Estágio e 

Assinatura da Declaração de Negativa de Graduação não conferem 

com a assinatura dos documentos do estudante.
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35 EZEQUIEL RODRIGUES POSSIDONE 514809 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou CTPS do candidato ou Declaração de Ausência desta.

Faltou comprovação/ausência de renda do estudante.

Faltou inserir declaração atualizada emitida pelo sindicato rural, em 

que conste valor da renda referente aos últimos 3 meses dos pais. 

Na impossibilidade desta, excepcionalmente, poderá ser entregue 

uma declaração própria informando a atividade que realiza e a renda 

média mensal dos 3 últimos meses (Declaração 13).

Faltou inserir páginas do contrato de trabalho da CTPS do pai em 

conformidade com o edital. 

AUXÍLIO EMERGENCIAL: Faltou inserir local ao lado da data no final 

da Declaração de Negativa de Bolsa e Estágio.

BIA: Faltou inserir local ao lado da data no final da Declaração de 

Negativa de Bolsa e Estágio e da Declaração de Negativa de 

Graduação.

36 FRANCISCA DEBORA SOUSA PEREIRA 516450 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

37 FRANCISCA JULIANA ALVES DA SILVA 516083 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

38 FRANCISCO ALEX DA MOTA JUNIOR 508898 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou comprovante de cota em conformidade com o edital.

Faltou inserir CTPS do candidato ou declaração de ausência desta.

Faltou comprovantes de pagamentos do benefício da avó referente 

aos últimos 3 meses, obtidos no site do INSS ou demonstrativo de 

crédito.

Não anexou comprovante de endereço.

Na Declaração de Moradia sem Comprovação de Titularidade faltou 

número da residência.

Não informou se os pais contribuem financeiramente, caso 

contribuam é necessário que sejam apresentadas as devidas 

comprovações de acordo com o edital. Caso o estudante não receba 

pensão é necessário inserir Declaração de Não Recebimento de 

Pensão (Declaração 18). Caso o estudante receba pensão é 

necessário inserir Declaração de Recebimento de Pensão (Declaração 

17). Caso o estudante receba contribuição do pai é necessário 

anexar Declaração de Contribuição Financeira (Declaração 14)
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39 FRANCISCO DAVID MARTINS VIEIRA 510376 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltaou inserir páginas anterior a 12 da CTPS da mãe.

Falta CTPS do candidato ou declaração de ausência desta nos moldes 

do edital

Faltou comprovação/ausência de renda do estudante.

Faltou comprovação/ausência de renda da mãe.

40 FRANCISCO DAVILO PEREIRA MACHADO 499272 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou inserir CTPS da irmã e do candidato ou Declaração de 

Ausência da CTPS.

Faltou inserir a Declaração de rendimento como profissional informal 

informando a atividade que realiza e a renda mensal dos últimos 3 

meses da irmã. 

Faltou inserir a Declaração de rendimento como profissional informal 

informando a atividade que realiza e a renda mensal dos últimos 3 

meses da mãe ou Declaração de Desemprego.

Faltou inserir a declaração de desemprego do candidato.

41 FRANCISCO JAQUIEL VIEIRA DE SOUSA 475858 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou inserir Declaração de Desemprego do aluno.

Faltou inserir declaração atualizada emitida pelo sindicato rural, em 

que conste valor da renda referente aos últimos 3 meses do pai. Na 

impossibilidade desta, excepcionalmente, poderá ser entregue uma 

declaração própria informando a atividade que realiza e a renda 

média mensal dos 3 últimos meses (Declaração 13).

Faltou inserir páginas 04, 05, 06 e 07 da CTPS do aluno. 

Faltou inserir as páginas do contrato de trabalho da CTPS mãe da 

maneira que o edital solicita. 

Faltou inserir comprovante de moradia e comprovante endereço da 

residência de origem. 

Faltou inserir número de matrícula na Declaração Negativa de Bolsa 

e Estágio e na Declaração Negativa de Graduação. 

A Declaração Negativa de Graduação apresenta rasura.

42 FRANCISCO RIVALDO MARTINS LIMA 515150 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

43 FRANCISCO WYLHAN PEREIRA DOS SANTOS 421644 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não inseriu páginas 10 e 11 da CTPS da mãe. 

Não inseriu comprovação da ajuda financeira recebida pelo pai. Caso 

o estudante receba pensão é necessário inserir Declaração de 

Recebimento de Pensão (Declaração 17). Caso o estudante receba 

contribuição do pai é necessário anexar Declaração de Contribuição 

Financeira (Declaração 14).
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44 GABRIEL ROMULO VERAS PEREIRA 508411 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Falta a CTPS ou Declaração de Ausência desta do candidato e da mãe 

em conformidade com o edital.

Faltou comprovação/ausência de renda do estudante e as devidas 

comprovações.

Falta declaração de desemprego da mãe.

Falta comprovante de renda do pai dos últimos três meses, pois a 

declaração do INSS apresentada só contém um mês.

45 HELENITA GOMES DA SILVA 516130 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA Apresentar uma declaração do empregador formalizando a demissão.

46 HITALECIO GOMES MESQUITA 515228 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

47 IAGO FURTADO NUNES 495530 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Não inseriu as páginas do contrato de trabalho da CTPS do 

estudante, da maneira que o edital solicita.

Não inseriu os Comprovantes de pagamento da aposentadoria da 

mãe referentes aos últimos 3 meses, obtidos no site do INSS ou 

demonstrativo de crédito de benefício. 

Não inseriu o CPF na Declaração Negativa de Bolsa e Estágio, visto 

que o aluno colocou o número de matrícula duas vezes.

48 IARA RODRIGUES DE FARIAS 511039 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou acrescentar os irmãos na tabela que descreve o núcleo 

familiar.

Faltou CPF da madrasta.

Faltou comprovante de ingresso pelas cotas.

Faltou CTPS da madrasta legível e com as páginas solicitadas pelo 

edital.

Colocou apenas um contracheque do pai. É necessário os 3 últimos 

contracheques do pai. 

Faltou declaração de desemprego da madrasta.

Faltou o comprovante de endereço (água, luz...)

49 INES MARIA DE SOUSA SANTOS 476314 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltou Inserir páginas 04,05, 06, 07, 08 e 09 da CTPS da candidata.

Faltou Inserir página da qualificação civil legível e páginas 04,05, 06, 

07, 08 e 09 da CTPS da Antonia Joyce. 

Faltou inserir Declaração de Ausência de CTPS legível de João 

Batista.

Falta Declaração de Desemprego da estudante.

Falta Declaração de Desemprego da mãe e dos irmãos maiores de 

idade.
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50 ISADORA BEZERRA TORRES 514335 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Falta Comprovantes de pagamento do benefício referentes aos 

últimos 3 meses, obtidos no site do INSS ou demonstrativo de 

crédito de benefício.

51 ITALO DE QUEIROZ RUFINO 514820 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

52 JAIANNY MENDES SILVA CAVALCANTE 472479 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA Falta apresentar comprovante de cotas nos moldes do edital

53 JEOVA CACULA DE AGUIAR JUNIOR 495586 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

1° Faltou inserir as páginas do contrato de trabalho das CTPS do 

candidato, do pai e da mãe em conformidade com o Edital.

2° Faltou inserir declarações atualizadas emitida pelo sindicato rural, 

em que conste valor da renda referente aos últimos 3 meses dos 

pais. Na impossibilidade desta, excepcionalmente, poderá ser 

entregue uma declaração própria informando a atividade que realiza 

e a renda média mensal dos 3 últimos meses (Declaração 13).

54 JESUS LUCAS CAVALCANTE COSTA 500155 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Preenchimento incompleto do Formulário Socioeconomico, faltou 

assinar e datar;

02. Na CTPS do pai,  faltou a parte da identificação/qualificação civil. 

Na CTPS da mãe, faltaram a parte da identificação/qualificação civil, 

a primeira página do contrato de trabalho e a página que a antecede 

e faltou a CTPS do candidato; 

03. Faltou inserir o comprovante de ausência de renda do estudante; 

04. Faltou o comprovante de endereço da casa atual e da casa de 

origem (conta de energia referente a um dos últmos 3 meses);

55 JOAO FELIPE BELARMINO BRAGA FERREIRA 500661 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

56 JOAO HENRIQUE MACHADO RIBEIRO SALES 514118 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Faltou o verso do certificado do Ensino Médio;

02. Faltaram  as CTPS da mãe e do candidato.

03. Colocou o contracheque do pai referente a apenas 01 mês, é 

necessário que seja referente aos últimos 3 meses.

04. Faltou o Comprovante de Endereço da casa atual (conta de 

energia referente a um dos últmos 3 meses); 

05. Explicar a situação da avó no núcleo familiar, pois pelo relato 

familiar o candidado compartilha da mesma moradia com a avó, 

porém não colocou nenhum documento dela. 
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57 JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA 500681 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Não inseriu o comprovante de ingresso pelas cotas;

02. Faltaram as CTPs da mãe e do candidato;

03. Faltou a comprovação/ausência de renda do candidato 

(Declaração de Desemprego (estudante)) 

04. Faltou a comprovação/ausência de renda da mãe (Declaração de 

Desemprego (famíliares)) 

58 JOAO VICTOR SOUSA BONFIM 475284 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Faltaram as CTPS da mãe e do candidato;

02. Faltou a comprovação/ausência de renda do candidato 

(Declaração de Desemprego (estudante)) 

03. Faltou a comprovação/ausência de renda da mãe;

04. Faltou o comprovante de Moradia da casa de origem e da casa 

atual; 

59

JOEL DE SOUSA SILVA

507985 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Formulário Socioeconomico incompleto (colocou apenas o relato 

familiar);

02. Faltou a frente do RG (parte da foto);

03. Histórico Escolar incompleto (colocou apenas a parte do 

parecer);

04. Faltou o CPF do pai;

05. Faltaram as CTPS da mãe e do pai. A CTPS do candidato está 

incompleta, faltou a parte da identificação/qualificação civil, primeira 

página do contrato de trabalho e página que a antecede.  

06. Comprovação de renda do pai inválido (extrato bancário). O 

candidato não apresentou os três últimos comprovantes de renda, e 

só anexou um extrato.

07. Faltou a comprovação/ausência de renda da mãe;

08. Faltou a comprovação/ausência de renda do candidato 

(Declaração de Desemprego (estudante)) 

09. Faltou comprovante de moradia da casa de origem;

10. Comprovante de moradia da casa atual desatualizada (IPTU 

2020) e faltou comprovante de endereço;

11. Faltou a Declaração da Cidade de Utilização do Chipe (Declaração 

nº 28)

60 JOICE MARIA DE PAIVA SILVA 475702 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Formulário Socioeconomico em nome de terceiro (Julia Maria de 

Paiva Silva);
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61
JOSE LUIZ MARTINS

500208 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Faltou comprovante de endereço da casa atual (conta de energia 

referente a um dos últmos 3 meses);

02. Faltou a comprovação/ausência de renda do candidato 

(Declaração de Desemprego (estudante));

03. Explicar a situação do pai no núcleo familiar, pois no relato 

familiar, do fomulário socioeconomico, o candidato dá a entender 

que o pai faz parte do nucleo familiar, porém não colocou nenhum 

documento referente ao pai. 

62 KAILANE BRANDAO MESQUITA DA COSTA 515176 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

63 KATARINA VITORIA BEZERRA DE SOUSA MESQUITA 516208 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

64 KESYA BEZERRA DOS SANTOS 428893 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Formulário Socioeconômico ilegível (as fotos anexadas do 

documento ficaram ruim de visualizar);

02. Faltou o verso do diploma;

03. Faltaram as CTPS/Declaração de ausência desta, se for o caso, 

do núcleo familiar; 

04. Faltou a comprovação/ausência de renda do candidato 

(Declaração de Desemprego (estudante));

05. Faltou o comprovante/ausência de renda dos demais membros 

do nucleo familiar, pois inseriu apenas da irmã. O comprovante da 

mãe não é documento válido (extrato bancário);

06. Faltou comprovante de endereço da casa atual (conta de energia 

referente a um dos últmos 3 meses);

07. A comprovação do cadastro em Programas Sociais está 

desatualizado (2018). 

65 KEVEN GONCALVES CABRAL 509974 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Não inseriu comprovante de ingresso pelas cotas;

02. Faltou o CPF do membros do núcleo familiar;

03. Faltou CTPS do candidato;

04. Faltou a comprovação de renda da mãe (Para trabalhadores 

assalariados, contracheques referentes aos últmos 3 meses, com 

valor bruto mensal do salário). O candidato informou a renda no 

relato familiar, mas não comprovou. 

05.  Faltou comprovante de moradia da casa de origem e da casa 

atual. 
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66 LAILSON SERAFIM DE SOUZA 494870 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Faltou os CPF's de 02 (dois) membros do núcleo familiar;

02. Faltou a Declaração da Cidade de Utilização do Chipe (declaração 

nº 28)

67 LIDIA SOUSA DA COSTA 476633 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Faltou o verso do certificado do Ensino Médio;

02. Faltou a CTPS/Declaração de ausência desta, se for o caso, da 

candidata;

03. Faltou a comprovação/ausência de renda do candidato 

(Declaração de Desemprego (estudante)) 

68 LIVIAN TORRES MARIANO 509939 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Não inseriu comprovante de ingresso pelas cotas;

02. Faltou a CTPS do candidato;

03. Faltou a comprovação/ausência de renda do candidato 

(Declaração de Desemprego (estudante));

04. Faltou comprovante de endereço da casa atual (conta de energia 

referente a um dos últmos 3 meses);

69 LUAN PEDRO GOMES SOUZA 514449 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Pendente o comprovante de imóvel da família de origem, o aluno 

anexou apenas o comprovante de endereço, através de uma conta 

de energia elétrica.

70 LUANA KAREN PAIVA DOS SANTOS 516102 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

01. Faltou a comprovação/ausência de renda do candidato 

(Declaração de Desemprego (estudante));

02. Faltou a comprovação/ausência de renda da mãe (Declaração de 

Desemprego (famíliares)) 

71 LUCAS ARAUJO MOREIRA 473247 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- Faltou CTPS do candidato; 

- Faltou Declaração de Desemprego do estudante e da mãe;

- Faltou comprovante de renda ou benefício (Bolsa Família, auxílio 

emergencial, etc) qualquer comprovante que especifique como a 

família arca com os seus gastos. Necessário comprovante dos 

valores recebidos nos últimos 3 meses. 

- Faltou comprovante de endereço (por exemplo conta de água ou 

energia).
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72 LUCAS RODRIGUES SILVA 493965 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- Conferir se a opção de Identidade de Gênero marcada no 

Formulário Socioeconômico está correta. Homem transgênero é uma 

pessoa que nasceu com o sexo feminino, mas que possui uma 

identidade de gênero masculina. Para homens que nasceram com 

sexo masculino e também se identificam com esse gênero, trata-se 

de homemcisgênero. 

- CTPS do pai ficou faltando a página de identificação. CTPS da mãe 

ficou faltando a página de identificação e as páginas de Contrato de 

Trabalho, mesmo que estejam em branco. 

- Faltou CTPS do candidato ou declaração de que não possui. 

- Para comprovação de renda do comércio do pai, é necessário 

comprovação de rendimento dos últimos 3 meses, a declaração 

apresentada apenas fazia referência aos valores de 2020. 

- Citou que o pai trabalhava na agricultura, mas não especificou o 

lucro mensal ou se se trata de agricultura para subsistência. 

- Faltou Declaração de desemprego do estudante;

- Comprovante de residência está em nome de Antonia Edilene 

Ferreira Rodrigues, mas não explicou de quem se trata.

73 LUIZ HENRIQUE PINHO DE SOUSA 508087 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- CPF da mãe está ilegível. 

- Faltou a CTPS do candidato e da mãe, mesmo que nunca tenha 

sido assinada. 

- Faltou a Declaração de Desemprego do estudante.

74 MARCOS DANIEL MARQUES BONFIM 476200 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- Faltou documento de comprovação de cotas. Documento incluso 

não é válido.

- Faltou CTPS da irmã, mesmo que nunca tenha sido assinada.

- Faltou Declaração de Desemprego do estudante.

- Faltou comprovante de endereço (conta de água ou energia);
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75 MARIA ALANNA DA COSTA BATISTA 516308 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- Faltou documento de comprovação de cotas. Documento incluso 

não é válido.

- Faltou documentação da companheira: CPF, CTPS, Declaração de 

ausência de renda (se for o caso) ou Comprovação de renda. 

- Faltou os comprovantes de recebimento do Auxílio Emergencial nos 

últimos 3 meses. 

- Faltou comprovante de endereço, que pode ser uma conta de 

energia ou de água. 

76 MARIA ANDRESSA XIMENES DE SABOIA 500868 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- Rasuras no Formulário Socioeconômico;

- Conferir se a opção de Identidade de Gênero marcada no 

Formulário Socioeconômico está correta. Mulher transgênero é uma 

pessoa que nasceu com o sexo masculino, mas que possui uma 

identidade de gênero feminina. Para mulheres que nasceram com 

sexo feminino e também se identificam com esse gênero, trata-se de 

mulher cisgênero. 

- Faltou cópia da página da foto da CTPS da mãe, bem como a 

página anterior a página onde inicia o Contrato de Trabalho. 

- Na CTPS do pai, faltou a página que antecede a primeira página do 

contrato de trabalho (mesmo em branco), a fim de deixar claro que 

se trata da primeira página de contrato de trabalho, mesmo que 

nunca tenha sido assinada.

- Comprovante de moradia da residência atual está incorreto, visto 

que a tia não cedeu um imóvel para a aluna morar e sim a aluna 

passou a morar na casa da tia. Deve ser anexado: escritura, ou 

documento de compra e venda, ou documento de financiamento, ou 

declaração de moradia sem comprovação de titularidade, etc, 

conforme for o caso.

- Declaração negativa de graduação está com assinatura ilegível.
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77 MARIA BEATRIZ RODRIGUES MARTINS 510632 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- A candidata disse no formulário que mora com a avó paterna, mas 

não inclui a avó no núcleo familiar. No formulário socioeconômico 

não escreveu nada no relato familiar sobre a situação. 

- Explicar quem é Deborah Maria Martins Nunes e Antonia Goreth 

Martins Nunes, cujos CPFs foram anexados. Mas não foram 

mencionadas no Formulário Socioeconômico.

- Incluir CTPS de Antonia Goreth Martins Nunes. 

- CTPS da candidata está ilegível, incluir nova cópia. 

- Incluir páginas de Contrato de Trabalho (mesmo se estiverem em 

branco) da própria carteira e da carteira de Deborah Maria Martins 

Nunes.

- Comprovante de moradia da residência atual está incorreto, visto 

que a avó não cedeu um imóvel para a aluna morar e sim a aluna 

passou a morar na casa da avó. Deve ser anexado: escritura, ou 

documento de compra e venda, ou documento de financiamento, ou 

declaração de moradia sem comprovação de titularidade, etc, 

conforme for o caso.

78 MARIA DHENIFE CHAVES MARQUES 512285 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- Formulário Socioeconômico está ilegível. 

- Faltou página de identificação da CTPS do pai, mãe, irmã e da sua 

própria. A estudante inclui apenas a página da foto, necessitando 

também da página de identificação que costuma ficar no verso da 

página da foto. 

- Faltou apresentar extrato bancário com o valor do benefício 

atualizado de um dos últimos 3 meses referentes ao pagamento do 

Bolsa Família. A estudante apresentou apenas um mês. 

79 MARIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA 495164 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- Inconsistência de dados, no formulário Socioeconômico respondeu 

Não para a pergunta sobre se o pai e mãe estão vivos.

- Declaração de desemprego do estudante, pois está com a 

assinatura ilegível. 

- Inconsistência de dados, o endereço descrito no Formulário 

Socioeconômico, bem como na Declaração de Moradia sem 

Comprovação de Titularidade não é o mesmo que consta na conta de 

água apresentada como comprovante de endereço. 
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80 MARIA GABRIELA RODRIGUES FERREIRA 510454 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

- Formulário socioeconômico está incompleto, faltam dados sobre 

moradia atual;

- CTPS da mãe faltou página de identificação e páginas do Contrato 

de Trabalho;

- Faltou extrato bancário com o valor do benefício atualizado de um 

dos últimos 3 meses referentes ao pagamento do Bolsa Família.

81 MARIA GABRIELE SILVA VIDAL 508619 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Formulário preenchido de forma incompleta. Pendente o RG do pai. 

Pendente a CTPS do pai e da aluna/ declaração de ausência de CTPS. 

Pendente comprovante de endereço.

82 MARIA GABRIELLE ARAUJO SILVA 476094 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

O formulário socioeconômico foi enviado sem assinatura. Apresentar 

declaração de moradia sem comprovação de titularidade 

devidamente assinada pela mãe, uma vez que a declaração de 

moradia cedida começa com os dados do Damião Rodrigues, mas é 

assinada pela Maria do Socorro. Informar quem é Maria Sonia 

Albuquerque  Cursino de Sousa, visto que o contrato de aluguel está 

no nome dela. 

Indeferida na Ação de Inclusão Digital, pois a aluna informou que 

usará o chip na cidade de Monsenhor Tabosa, porém não há 

cobertura de sinal nessa cidade, conforme Art. 4° do Anexo VI.

83 MARIA GABRIELLY REINALDO FARIAS 475623 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA Pendente o comprovante de endeço da casa da família de origem.

84 MATEUS FERREIRA DA SILVA 469949 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA [BIA] Pendente a matrícula na declaração negativa de graduação.

85 MATEUS LIMA RODRIGUES 497723 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Pendente: a página anterior à primeira folha de 'contrato de trabalho' 

da CTPS do pai; a parte de 'contrato de trabalho' da CTPS do aluno; 

a página posterior ao último registro da CTPS da mãe. O endereço da 

escritura do imóvel encontra-se diferente do que consta na conta de 

luz da família de origem, explicar o porquê. Pendente os 

comprovantes de imóvel e de endereço do imóvel em Crateús. 

Pendente a participação em programas sociais. O aluno declara que 

recebe o Bolsa Família, mas não comprova o seu recebimento.
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86 MIKAEL MOTA FEITOSA SALES 508700 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Pendente a página 8 da CTPS; a declaração de desemprego/ de 

trabalho informal. O aluno diz que reside sozinho, no entanto o 

comprovante de imóvel declarado consta o nome do pai, não ficando 

claro como se mora, de fato, sozinho ou com o pai, ou sozinho, mas 

na casa do pai. O comprovante de endereço não está muito legível, 

favor, incluir novamente e explicar o porquê da titularidade da conta 

de luz encontrar-se divergente do comprovante de imóvel.

87 NADILA DA SILVA SOARES 500788

RENDA PER CAPITA BRUTA 

MENSAL SUPERIOR AO 

ESTABELECIDO PELO PNAES.

Estudante não atende ao perfil socioeconômico de renda bruta per 

capita familiar estabelecida pelo

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Além disso, 

estão pendentes: a declaração de ausência de renda da aluna; o 

comprovante de renda do companheiro. 

88 NATHALIA SANTOS SILVA 516433 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Pendente: a parte de 'contrato de trabalho' da CTPS do pai e a CTPS 

do irmão/ declaração de ausência de CTPS; a declaração de 

desemprego do irmão; o comprovante de imóvel da casa de origem.

89 OLAVO SOARES DE SOUSA 500842 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Pendente: a parte de 'contrato de trabalho' da CTPS do pai (pgs. 10 

a 14); a declaração de desemprego do aluno; a declaração de 

trabalho informal do pai; o comprovante de imóvel, a declaração 

anexada dá a entender que o pai aluga a casa para o aluno.

90 PABLO MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO 514038 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

91 PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 403520 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Pendente a parte de identificação e de qualificação civil na própria 

CTPS e nas CTPS's dos pais e da irmã; Pendente a parte de 

identificação e de qualificação civil na própria CTPS e nas CTPS's dos 

pais e da irmã; as declarações de desemprego da irmã, da mãe e do 

próprio aluno.

92 PEDRO DOUGLAS LIMA RODRIGUES 515134 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
Pendente a CTPS da irmã; e o comprovante de endereço da família 

de origem.

93 PEDRO JONATA DUARTE LIMA 509861 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

94 RAFAELA XIMENES MOTA 500218 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO
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95 SAMARA LIMA OLIVEIRA 509277 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Pendente a assinatura no formulário; a declaração de desemprego da 

aluna; os últimos três contracheques da mãe; o comprovante de 

imóvel apresentado, através da declaração de moradia 

compartilhada, não veio preenchida de forma completa; o 

compovante de endereço não informa o endereço da família de 

origem, ou seja, invalidando esse documento também.

96 SAMILLE DA SILVA ALMEIDA 514161 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

97 SAMUEL NEPOMUCENO PEREIRA 496060 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA
Pendente o comprovante de renda do irmão, documento que foi 

anexado não consta a renda auferida.

98 SANDRA BEATRIZ FARIAS DOS SANTOS 494121 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Pendente: a declaração de desemprego da aluna; os últimos três 

contracheques da mãe, a aluna só incluiu um; o comprovante de 

imóvel da casa da família de origem, foi anexado apenas o 

comprovante de endereço.

99 TAINARA ALVES SOUSA CAMPOS 428096 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

100 TAINARA ROCHA DE OLIVEIRA 514160 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

-O documento de ingresso por cota está incorreto, colocar o termo 

de ciência.        

-Faltou a declaração de desemprego da candidata.        

-Faltou a declaração de desemprego da mãe.        

-Faltou o comprovante de divórcio dos pais ou a Declaração 23 – 

Declaração de Separação de Corpos (Familiares), bem como a 

Declaração 18 – Declaração de Não Recebimento de Pensão, se for o 

caso.

101 THAIARA BASILIO DE MELO GONCALVES 509402 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

102 TIAGO BARBOSA AZEVEDO 516352 NÃO CONCLUIU A INSCRIÇÃO

103 VICTOR JONES MESQUITA DE SOUSA 511418 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

-Faltou a declaração de desemprego do candidato(Declaração 07) e a 

 sua CTPS.

-Faltou colocar a data na declaração de desemprego da mãe e na 

 declaração de trabalho informal do pai. -Faltou o contrato de locação 

do imóvel ou a Declaração de pagamento de aluguel (Declaração 

 21).-Colocar data na Declaração negativa de bolsa e estágio; e na 

Declaração negativa de  graduação.
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104 VICTOR LOPES MENDES 509736 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

 -Faltou a CTPS do pai e da mãe.

 -Faltou a declaração de desemprego do candidato (Declaração 07).

-Faltou a declaração de desemprego do pai e da mãe (Declaração 

 08).

-Faltou o comprovante de endereço(conta de luz).

105 VITORIA KELLY COSTA LEOPOLDO 514762 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

 -Faltou assinar e datar o formulário socioeconômico.        

-Como a candidata é pensionista, é necessário apresentar o 

Demonstrativo de Crédito de benefício referente aos últimos 3 meses 

(disponível nos caixas eletrônicos). Extratos bancários não são 

aceitos.        

-Faltou a declaração de desemprego do irmão.        

-Faltou o comprovante de endereço do imóvel. Na declaração de 

pagamento de aluguel consta apenas o CPF dos moradores, é preciso 

colocar os nomes também.

106 WILLIAN DAMACENA ARAUJO 515058 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

Faltaram as páginas de contrato de trabalho da CTPS da irmã, 

 conforme especificado no edital.O comprovante de endereço anexado 

(conta de luz) possui endereço diferente do que está na escritura.

107 YASMIN BEZERRA CESAR 515127 DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA

 Não preencheu o item 5 do formulário socioeconômico.Visto que os 

pais são separados, faltou o comprovante de divórcio ou Declaração 

23 – Declaração de Separação de Corpos (Familiares). Caso o pai 

contribua financeiramente ou pague pensão, faltou a Declaração 14 – 

Declaração de Contribuição Financeira (Familiar) ou Declaração 17 – 

Declaração de Recebimento de Pensão.

CRATEÚS, 17 DE JUNHO DE 2021.
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