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   UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

   PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

   COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

EDITAL Nº 04/2021 – PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – 2021.1

BOLSA DE INICIAÇÃO ACADÊMICA

CAMPUS FORTALEZA

RESULTADO FINAL PÓS- RECURSO

INDEFERIDOS

Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

1 ADRIANNE STEFANNY SOUSA RIBEIRO 404639 Documentação Incompleta Não anexou a página de contratos da CTPS própria

2 ALANNA SARAH ESTEVES RODRIGUES 472470 Documentação Incompleta Não apresentou a página de contratos de sua CTPS

3 ALEX MESQUITA VIEIRA 413529 Documentação Incompleta Não anexou a página de contratos da CTPS da mãe

4

ANA KELLY LIMA DO VALE 428801

Documentação Incompleta

Não anexou a Declaração de Desemprego da candidata; 
Não anexou a Declaração de Moradia sem comprovação 
de Titularidade; Não acrescentou dois contracheques do 
esposo (referentes aos meses de fevereiro e março de 
2021)

5

ANA LETICIA DE SOUZA LIMA 494109

Documentação Incompleta

Continuou sem apresentar a última pág. de contrato de 
trabalho assinada (pág.17) da CTPS do tio Francisco 
Edilson. As págs. apresentadas foram de "Anotações 
Gerais", e não de Contrato de Trabalho".

6 ANA LUIANE NASCIMENTO ALVES 494716 Documentação Incompleta Não encaminhou as páginas de contrato das CTPS 
anexadas durante o recurso

7 ANA MARCIA BARRETO MOTA DA COSTA 476158 Documentação Incompleta Continuou sem apresentar as páginas de contrato da 
CTPS da mãe, durante o recurso

8

ANA PAULA CUNTO COSTA 499335

Documentação Incompleta

Não apresentou pág. de contrato de trabalho em 
branco, e pág. anterior, da Carteira de Trabalho da 
estudante e do irmão. A Declaração de Contribuição 
Financeira apresentada não corresponde com a ajuda 
de parentes informada no relato do formulário 
sócioeconômico (600,00).

9 ANA PAULA DA SILVA BARRETO 512137 Documentação Incompleta Faltou pág. de contrato de trab. em branco, e pág. 
anterior, da Carteira de Trabalho da estudante.

10 ANA VITORIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 494246 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando as cópias das CTPS dela 
e da mãe sem as páginas de contrato de trabalho

11 ANDRE LUIS BRAGA BRAZ 500792 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando a cópia da CTPS sem as 
páginas de contrato de trabalho
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12

ANDRÉ LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA 495608

Documentação Incompleta

No processo seletivo o estudante apresentou apenas o 
comprovante de endereço (papel de luz)  e não 
entregou qualquer documento que comprovasse a 
titularidade do imóvel. No recurso, continuou sem 
enviar este documento, faltou a comprovação de 
moradia sem titularidade que é uma declaração 
assinada pelos familiares.

13

ANDRESSA MENDONCA DO NASCIMENTO 509629

SE RENOVAÇÃO, ter 
auferido rendimento nulo no 
semestre anterior 

14 ANDREZA GARCES PASSOS DOS SANTOS 511196 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando a cópia da CTPS sem 
cópia da página de contrato de trabalho

15 ANTONIO ALESON GOMES RIBEIRO 499095 Documentação Incompleta Páginas referentes a vínculo da CTPS da mãe e do pai 
do aluno

16 ANTONIO DANILO SOUSA DA CRUZ 496100 Documentação Incompleta A mesma. Apresentou apenas um extrato de conta 
bancária que não abrange os 3 meses. 

17 ANTONIO ELIAS PESSOA SA CAVALCANTE 496333 Documentação Incompleta Apresentou a declaração de ausência de CTPS, mas não 
a de desemprego.

18 ANTONIO ISACK KEVEN DA SILVA ALVES 413444 Documentação Incompleta Doc sobre renda ou sua ausência referente ao próprio 
candidato

19 ANTONIO LUCAS FREITAS RODRIGUES 495196 Documentação Incompleta -A CTPS da mãe veio sem as páginas de vínculo

20 ANTONIO MARCIO BARBOZA DOS SANTOS 499277 Documentação Incompleta Primeira página vazia da CTPS da mãe

21 ANTONIO SERGIO LEITE FILHO 473669 Documentação Incompleta Apresentou CTPS sem as páginas de vínculo

22 ANTONIO WERLESON BELCHIOR MARTINS 472382 Documentação Incompleta Anexou a CTPS sem páginas de vínculo

23

ARINE DARA DE FIGUEIREDO DA SILVA 509554
Documentação Incompleta

A estudante anexou os docs solicitados, no entanto, 
faltou a pág de 'alteração de identificação' da CTPS da 
mãe.

24

ARTUR CLILTON MARTINS RODRIGUES 496604
Documentação Incompleta

Foram juntados os documento pendentes, no entanto, 
faltou a digitalização das pags de 'contrato de trabalho" 
das CTPS do estudante e de sua irmã.

25

ATILAS SILVA FREITAS 427657
Documentação Incompleta

As declarações de trabalho informal das primas 
encontram-se com assinaturas digitadas e não manuais. 
Demais documentos foram corrigidos/apresentados

26 BARUC SOUSA PONTES 484988 Documentação Incompleta ctps irmã e pai.

27 BIANCA DAVILA SILVA DE LIMA 509059 Documentação Incompleta ctps aluna e irmã estão sem folhas de contrato, 
comprovante de endereço.

28 BRENER GABRIEL SOUSA VASCONCELOS 511069 Documentação Incompleta ctps continuam sem folhas de contrato de trabalho

29

BRUNO IGOR SOUSA VASCONCELOS 510102
Documentação Incompleta

ctps do estudante e da mãe continua sem folhas de 
contrato de trabalho. O estudante anexou apenas as 
páginas de registro de profissões regulamentadas

30

CARLOS HENRIQUE BRITO DOS SANTOS 512229

Documentação Incompleta

ctps do estudante foi anexada novamente sem folhas 
de contrato de trabalho (anexou apenas páginas de 
profissões regulamentadas) estudante anexou conta de 
energia ( comprovante de endereço) ao invés de 
comprovante de moradia

31

CARLOS HENRRIKY VIEIRA SOUSA 514128
Documentação Incompleta

declaração de desemprego pai e estudante, 
comprovante de moradia (estudante anexou 
comprovação de endereço)
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32

CARLYLE VASCONCELOS CAMELO FILHO 396111

Documentação Incompleta

ctps estudante sem folhas de contrato de trabalho 
(ANEXOU FOLHA DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS 
APENAS), certificado encontros universitários ( anexou 
um certificado que não corresponde a data dos 
encontros), renda per capita um pouco superior a um 
salário mínimo e meio

33 DANIEL NUNES ARAUJO 473770 Documentação Incompleta ctps continuam sem folhas de contrato de trabalho

34

DENISSE SALES PAULA 414728

Renda Percapita Bruta 
Mensal Superior ao 
Estabelecido pelo PNAES 
(R$ 1.650,00)

renda per capita da estudante ultrapassa o valor 
estabelecido pelo PNAES

35

DIOGO SILVA VIEIRA 500975
Documentação Incompleta

além da informação desencontrada sobre a moradia, o 
estudante entregou as ctps sem as folhas de contrato 
de trabalho

36 DOUGLAS DA SILVA TEIXEIRA 427398 Documentação Incompleta ctps anexadas incompletas ( sem folhas de contrato de 
trabalho)

37 DYLIA SANTOS BRANA 427941 Documentação Incompleta Continua faltando comprovante de endereço e 
formulário socieconômico com data, local e assinatura.

38

EDUARDO OLIVEIRA VIANA 512182
Documentação Incompleta

Continua faltando pág. antecede o contrato de trabalho 
e a primeira pág. contrato de trabalho da CTPS do 
estudante

39 ELISÂNGELA TEMÓTEO FERNANDES 511347 Documentação Incompleta Não apresentou no recurso a CTPS da irmã maior de 18 
anos (Elizabete)

40

ERIK CARDOSO DOS SANTOS 476451

Documentação Incompleta

conforme § 1º do art. 12 do Edital n.º 04/2021, o 
beneficiário do auxílio moradia deve declarar a mesma 
composição familiar da época do ingresso ou da 
renovação no beneficio. Para comprovação de 
aposentadoria, são aceitos comprovantes de pagamento 
obtidos via site do INSS ou demonstrativo de crédito de 
benefício (disponível no caixa eletrônico); para 
desempregados, necessário apresentar declaração de 
desemprego (Declaração n.º 08/PRAE) e cópia da 
carteira de trabalho ou declaração de não possuí-la 
(Declaração n.º 04/PRAE).

41

EVA TERCYA OLIVEIRA SILVA 422612
Documentação Incompleta

apresentou apenas um contracheque (maio/2021) da 
mãe. Faltaram dois contracheques, conforme item 2.2, 
art. 12 do Edital n.º 04/2021

42 FERNANDA FROTA SALES 485316 Documentação Incompleta ausência das páginas de CONTRATO DE TRABALHO, 
mesmo que estejam em branco, da CTPS da estudante

43 FERNANDA VIEIRA GASPAR 509398 Documentação Incompleta ausência da Declaração n.º 12/PRAE para comprovar 
rendimento do pai como profissional autônomo

44

FRANCISCO GUILHERME CORREIA LIMA 510372
Documentação Incompleta

ausência da página de CONTRATO DE TRABALHO, 
mesmo que esteja em branco, da CTPS do estudante e 
da mãe.

45

FRANCISCO JOBERVAL DE SOUSA FURTADO 510611

Documentação Incompleta

ausência das páginas de 2 a 5 do Formulário 
Socioeconômico; ausência de 02 (dois) contracheques 
do estudante (fevereiro e março/2021); ausência da 
carteira de trabalho do estudante (mesmo que fosse a 
carteira digital); ausência do CPF da esposa; ausência 
da comprovação de renda da esposa

46 FRANCISCO JONATHAN SILVA FERREIRA 493482 Documentação Incompleta ausência da página de CONTRATO DE TRABALHO, 
mesmo que esteja em branco, da CTPS do estudante
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47

FRANCISCO MATHEUS GUERRA BENEVINUTO 508883

Documentação Incompleta

ausência da comprovação de renda do pai 
(Contracheques referentes aos últimos 3 meses, com 
valor bruto mensal do salário; ou, na ausência destes, 
declaração da empresa com o valor do salário bruto 
mensal atualizado); Declarações n.º 07 e 08/PRAE 
sobre a condição de desemprego do estudante e sua 
mãe

48 FRANCISCO VINICIUS RODRIGUES DA CRUZ 510002
Possuir Renda Formal 
Própria, Estágio ou Bolsa

49

GABRIELA REGINA FEIJAO DA SILVA 432178

Documentação Incompleta

Ausência dos comprovantes de pagamentos do 
benefício da mãe, obtidos no site do INSS ou 
Demonstrativo de Crédito de Benefício (disponível nos 
caixas eletrônicos). Foram enviados extratos bancários, 
na primeira vez retirados da internet; no recurso, os 
extratos foram emitidos pelo caixa eletrônico. Não são 
aceitos extratos bancários por não conter o valor bruto 
do benefício. 

50 GABRIEL DE SOUSA 509759 Documentação Incompleta ausência da página de CONTRATO DE TRABALHO, 
mesmo que esteja em branco, da CTPS do estudante

51

GEANN PABLO DE SOUSA DUARTE 473159

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho no V 
Encontro de Iniciação 
Acadêmica

52 GIOVANNA MARIANO DE ANDRADE 510898 Documentação Incompleta Carteira de trabalho da estudante;

53

GUILHERME RIBEIRO DE PAIVA 514445
Documentação Incompleta

estudante não apresentou a CPTS na mãe, no formato 
digital ou físico, nem a declaração de ausência de 
cartera de trabalho da mesma

54 HAROLDO JOSE NASCIMENTO SANTANA 428548 Documentação Incompleta Não apresentou a declaração sociológica. No lugar,  
apresentou a declaração de trabalho informal.

55

ISAAC MATOS FURTADO 416782

Documentação Incompleta

Comprovante de pagamento da aposentadoria da avó 
referente aos últimos 3 meses obtidos no site do INSS 
ou demonstrativo de crédito de benefício (disponível 
nos caixas eletrônicos); e Declaração de desemprego do 
avô.

56

ISAAC SHARON MARTINS CARDOSO 470554

Documentação Incompleta

Página do Contrato de Trabalho da CTPS do estudante 
(anexou a página Registro de Profissões 
Regulamentadas ao invés da página de Contrato de 
Trabalho)

57 ITALO MENDONCA FREIRE 508714 Documentação Incompleta Comprovante de situação de moradia (se a residência 
familiar é própria, alugada, financiada, cedida,etc)

58

JESSILANO MATEUS SILVA BEZERRA 485343

Documentação Incompleta

CTPS incompleta da irmão (anexou a página de 
Anotações Gerais e Registro de Profissões 
Regulamentadas ao invés da Página de Contrato de 
Trabalho)

59

JOAO MATHEUS DE FREITAS SANTOS SILVA 496321
Documentação Incompleta

CTPS do pai ou declaração de sua ausência; e 
Declaração de não exercício de atividade remunerado 
do pai

60 JOAO VICTOR DE SOUSA PINHO 495155 Documentação Incompleta CTPS do estudante ou declaração de sua ausência

61 JONAS JEFFERSON CARNEIRO BARROS 495623 Documentação Incompleta Página do Contrato de Trabalho da CTPS do pai

62

JOSENILDO FURTADO DA CUNHA 427344
Documentação Incompleta

não apresentou a documentação de renda completa da 
família - faltaou a Carteira de trabalho de todos os 
membros da família
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63

JOSE RONIEL CARVALHO COSTA 496744

Documentação Incompleta

estudante não apresentou no recurso a página de 
contrato de trabalho da carteira de trabalho dos pais, 
na qual é possível constatar que não há vinculo de 
trabalho formal. 

64

JUCILIA FRAGOSO DOS SANTOS 511017

Documentação Incompleta

A estudante informou que o pai e a madrasta são 
autônomos e no recurso ao invés de declaração de 
imposto de renda ou isenção e declaração de 
rendimento profissional (conforme edital) apresentou 
dclaração de ausência de renda. Também nâo 
apresentou CTPS dos familiares.

65 JUCYANNE DE LIMA BATISTA 476493 Documentação Incompleta No recurso faltou a página de contrato de trabalho da 
estudante

66

JULIA CORREIA ALVES SOMBRA 495085

Documentação Incompleta

Como todas as declarações estavam ilegíveis não deu 
para pontuar e no recurso faltaram a declaração de 
ausência de CTPS da mãe, declaração de IR ou de 
isenção do pai e declaração de rendimento como 
autônomo do pai e da mãe com os valores dos últimos 
3 meses

67 JULIANE DIAS DA SILVA 495320
Possuir Renda Formal 
Própria, Estágio ou Bolsa

68 JULIANE MAYHARA VIANA PEREIRA 499846 Documentação Incompleta no recurso faltou a página de contrato de trabalho da 
CTPS

69

JULLIANA CIDRAO DUARTE 493658

Informações divergentes 
precisando de 
esclarecimentos

A estudante não colocou nenhum documento que 
comprovasse o desligamento da mãe do emprego que 
se encontra em aberto na CTPS.

70 KAIO ROGER MORAIS ARAUJO 510695 Documentação Incompleta Páginas de contrato de trabalho da CTPS da mãe e do 
candidato

71 KAREN EVELYNE ALBANO COSTA 499869 Documentação Incompleta Declaração de desemprego da estudante; CPF do pai

72 KAROLAYNE SILVA DE PAULA 495570 Documentação Incompleta Página de crontrato de trabalho da CTPS da estudante

73

KETHYLEN GARCIA SIQUEIRA 422503

Documentação Incompleta

Documentos da estudante (não exerce atividade 
remunerada). Obs: solicitamos os documentos (no 
plural) da estudante para confirmar o não exercício de 
atividade remunerada, no entanto, nos foi apresentada 
apenas a declaração de desemprego (aceita), faltando o 
envio da Carteira de trabalho ou declaração de ausência 
desse documento, conforme exigido no edital n. 04/21 
(Art.12, 2.8).

74 KEVEN MATEUS MORAES DE ANDRADE 496700 Documentação Incompleta Página intitulada "contrato de trabalho" da carteira de 
trabalho do estudante.

75

KLEISON SILVA CARVALHO 514954

Documentação Incompleta

02 contracheques do pai (não enviados) e documentos 
da mãe e irmã (2.8. Para pessoas que não exercem 
atividades remuneradas). Obs: cópia inadequada da 
única carteira de trabalho enviada (sem identificação e 
sem numeração de páginas visíveis).

76

LARA KETELLEY PEREIRA ANDRE 493477

Documentação Incompleta

Páginas intituladas de "contrato de trabalho" da carteira 
de trabalho da mãe (conforme edital). Obs: Foram 
enviadas no recurso as páginas das "anotações de 
férias" e do "FGTS".
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77

LARISSA MOREIRA SILVA 472423

Documentação Incompleta

Faltaram páginas da carteira de trabalho da estudante.  
Obs: De acordo com edital, para quem nunca teve a 
carteira assinada: páginas da foto, da 
identificação/qualificação civil, primeira página do 
contrato de trabalho (mesmo em branco), e página que 
a antecede (a fim dedeixar claro que se trata da 
primeira página de contrato de trabalho), mesmo que 
nunca tenha sido assinada.

78

LAYNE DO NASCIMENTO DAVID 494799

Documentação Incompleta

Faltou a página posterior à de "contrato de trabalho" da 
estudante.                                                                                                   
Obs: De acordo com o edital, para quem já teve 
contrato de trabalho formal: páginas da foto, da 
identificação, do último contrato de trabalho (última 
página assinada) e a primeira página seguinte em 
branco.

79

LEONARDO MIRANDA BRANDAO 477841
Documentação Incompleta

Faltou página da carteira de trabalho da mãe (a 
primeira intitulada de "contrato de trabalho", mesmo 
em branco, e a anterior). Faltou a página anterior a 12.

80

LETICIA DIAS BARROSO 496387

Documentação Incompleta

Página intitulada de "contrato de trabalho" da carteira 
de trabalho do pai (a primeira, mesmo em branco, e a 
anterior), ou seja, a página 12 e a anterior, seria a de 
número 11. Obs: Conforme o edital: "Para quem nunca 
teve a carteira assinada: páginas da foto, da 
identificação/qualificação civil, primeira página do 
contrato de trabalho (mesmo em branco), e página que 
a antecede (a fim de deixar claro que se trata da 
primeira página de contrato de trabalho), mesmo que 
nunca tenha sido assinada."

81

LETICIA MENEZES RIBEIRO 509900

Documentação Incompleta

Carteira de trabalho da estudante incompleta. Obs: 
apresentou uma declaração da mãe de 
microempreendedora individual (MEI) ou trabalhadora 
informal, mas não apresentou outro documento exigido 
para esse tipo de atividade, de acordo com o edital.

82 LEVI GOMES MARIANO GUILHERME 496742 Documentação Incompleta Declaração de desemprego do estudante.

83 LEVI LAURENTINO DE QUEIROZ 484992 Documentação Incompleta Histórico do ensino médio (enviado apenas uma folha 
sem a identicação do estudante)

84

LIA CARLOS FARIAS 495537

Documentação Incompleta

Páginas intituladas de "contrato de trabalho" da carteira 
de trabalho da estudante. (a primeira, mesmo em 
branco, e a anterior). Obs: No recurso as páginas 
solicitadas não foram enviadas.

85

LIANA DE SOUSA OLIVEIRA 501129
Documentação Incompleta

Carteira de trabalho da mãe ainda incompleta. Obs: 
faltou a página anterior a 12, ou seja, a página de 
número 11.

86 LIANA NOEME AMARAL SANTIAGO 475226 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando a cópia da CTPS sem 
página de contrato de trabalho.

87

LIZANDRA SOUSA MACIEL 494275
Documentação Incompleta

Faltou a carteira de trabalho ou declaração de ausência 
desse documento da estudante, conforme edital (Art. 
12, item. 2.8).                                                                        

88

LOHANE MARTINS FERREIRA 512324
Documentação Incompleta

Faltou a carteira de trabalho ou declaração de ausência 
desse documento da estudante, conforme edital (Art. 
12, item. 2.8).                                                                        

89 LUANA KAREM ALVES DOS SANTOS 484897 Documentação Incompleta Faltaram páginas da carteira de trabalho da estudante, 
conforme edital.

90 LUCAS BARBOSA PINTO 476097 Documentação Incompleta Faltam páginas da carteira de trabalho do estudante, 
conforme edital. 
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91

LUCAS CASTRO DE FARIAS 509840

Renda Percapita Bruta 
Mensal Superior ao 
Estabelecido pelo PNAES 
(R$ 1.650,00)

Renda percapita bruta mensal superior ao estabelecido 
pelo PNAES

92

LUCAS DA COSTA DOMINGOS 509133
Documentação Incompleta

Carteira de trabalho do pai ainda incompleta no pós 
recurso, conforme edital. Obs: Faltou a página 11 
(anterior a 12).

93

LUCAS PONTES LEAL 473386

Documentação Incompleta

Carteiras de Trabalho do pai e da irmã (25 anos) 
continuam incompletas: primeira página intitulada de 
"contrato de trabalho" (mesmo em branco) e a página 
anterior, conforme edital.

94

LUCIA FERREIRA SILVA 471700
Documentação Incompleta

Carteira de trabalho do pai e da mãe: a primeira página 
de contrato de trabalho em branco e a anterior. Obs: 
No recurso foram enviadas as páginas posteriores.

95

LUDMILA SILVA DE SOUSA 509175

Documentação Incompleta

01 contracheque do pai. Obs: Foi enviado novamente 
no recurso o contracheque de abril/21; assim, foram 
apresentados os documentos dos meses de abril e maio 
durante o processo seletivo, faltando, dessa forma, um 
terceiro mês, conforme exige o edital. (03 
contracheques).

96 LUIS CARLOS RODRIGUES DOS ANJOS 509022 Documentação Incompleta página de contrato de trabalho em branco da CTPS do 
irmão

97 LUIS MIGUEL ALVES DOS SANTOS 510366 Documentação Incompleta Declaração de desemprego do estudante sem 
assinatura

98 MARCOS PAULO DE FREITAS RODRIGUES 494825 Documentação Incompleta Páginas de contrato de trabalho do estudante

99

MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA 512186

Documentação Incompleta

Contracheque dos últimos 3 meses do irmão, a 
estudante só entregou um referente ao mês maio;
Declaração de atividade rural da mãe com a renda 
mensal dos últimos três meses;

100

MARIA EDUARDA DA SILVA BARROSO TAVARES 499955
Documentação Incompleta

Cópia da página de contrato de trabalho da CTPS da 
estudante; Declaração imóvel sem comprovação de 
titularidade. 

101

MARIA EUGENIA DE ALMEIDA OLIVEIRA 497247

Renda Percapita Bruta 
Mensal Superior ao 
Estabelecido pelo PNAES 
(R$ 1.650,00)

102 MARIANE DE OLIVEIRA HOLANDA 428983 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando a cópia da sua CTPS sem 
cópia da página de contrato de trabalho

103 MARIA TAINA BERNARDINO DE BRITO 471178 Documentação Incompleta Cópia da página de contrato de trabalho da CTPS da 
estudante

104 MARIA TAMIRIS DA COSTA LIMA 483239 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando a cópia da sua CTPS sem 
cópia da página de contrato de trabalho

105

MARILIA MARIA DE ABREU VIEIRA 509191

Renda Percapita Bruta 
Mensal Superior ao 
Estabelecido pelo PNAES 
(R$ 1.650,00)

106 MARINA MARTINS DE ALMEIDA 403169 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando as cópias das CTPS sem 
cópia da página de contrato de trabalho

107 MARINA SOUZA DO NASCIMENTO 515157 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando a cópia da sua CTPS sem 
cópia da página de contrato de trabalho
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108

MARLA TOME DOS SANTOS 391162

SE RENOVAÇÃO, ter 
auferido rendimento nulo no 
semestre anterior 

Comprovantes de pagamentos de benefícios referentes 
aos últimos 3 meses, obtidos no site do
INSS ou demonstrativo de crédito de benefício 
(disponível nos caixas eletrônico 
aceitos extratos bancário - a estudante anexou extrato 
bancário; Cópia da CTPS da estudante que comprove a 
ausência de renda

109 MATHEUS CARVALHO NOGUEIRA 432186 Documentação Incompleta Cópia da página de contrato de trabalho da CTPS da 
mãe

110

MATHEUS RODRIGUES RAMOS 497457
Documentação Incompleta

Cópia da CTPS ou declaração de ausência da CTPS da 
mãe, o estudante enviou a cópia da sua CTPS que já 
tinha sido enviada anteriormente

111 MELYNE BRENDA MOISEIS DE ARAUJO 496658 Documentação Incompleta Declaração de recebimento de pensão alimentícia da 
mãe, constando o valor recebido.

112 MELYSSA MARIA DA LUZ DE PAULA 494493 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando a cópia da sua CTPS sem 
cópia da página de contrato de trabalho

113

MIKAELLE ALVES DOS SANTOS 421560
Documentação Incompleta

Estudante continuou enviando as cópias das CTPS  sem 
cópia da página de contrato de trabalho; Declaração de 
trabalho informal da mãe.

114 MIKAELLY GOMES DA COSTA 471134 Documentação Incompleta Estudante continuou enviando a cópia da sua CTPS sem 
cópia da página de contrato de trabalho

115 MIKEIAS ALVES SANGUINETTI 470836 Documentação Incompleta Cópia da página de contrato de trabalho da CTPS do 
estudante

116 MILENA MORAIS DA SILVA 414948 Documentação Incompleta Cópias das carteiras de trabalho (CTPS) e declaração de 
desemprego da mãe, da irmã e da estudante;

117 MIRIANE NOBRE LEITAO 511542 Documentação Incompleta Ausência do Formulário socioeconomico que nos impede 
de conduzir a análise socioeconômici

118

PÉTALA CÂNDIDA PERES BRITO 485192
Documentação Incompleta

Declaração da pensão que afirmou receber do pai e que 
colocou como renda principal da família/ Declaração da 
atividade informal da mãe.

119 RAIUSA MARIA MELO CARVALHO 506260
Matrícula em curso de 
graduação à distância

120 RAYNARA FERREIRA DA SILVA 496747 Documentação Incompleta Pagina do ultimo contrato de trabalho e a seguinte em 
branco da CTPS da mãe. 

121

REBECA FERNANDES MARQUES 476180

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho no V 
Encontro de Iniciação 
Acadêmica

Certificado de que participou dos Encontros 
Universitários pois se trata de renovação da BIA. 

122

REVIA RODRIGUES DE MOURA 497632

Documentação Incompleta

apresentou a Carteira de Trabalho própria sem a página 
de comprovação de vínculo empregatício (página de 
contrato de trabalho), não podendo ser averiguado que 
não há vínculo de trabalho formal. 

123

RICASSIO BRANDAO PEREIRA 493772

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho no V 
Encontro de Iniciação 
Acadêmica

124

RONNYÊ BEZERRA DE SOUSA 484977

SE RENOVAÇÃO, ter 
auferido rendimento nulo no 
semestre anterior 

125

SABRINA MARIA MONTEIRO DA SILVA 501760
Documentação Incompleta

 CTPS INCOMPLETA: faltou página de contrato de 
trabalho da Carteira de trabalho da estudante, que 
comprova não haver vínculo empregatício.

126

SABRYNA BONIFACIO DA SILVA 495001
Documentação Incompleta

CTPS INCOMPLETA: faltou  página de contrato de 
trabalho da Carteira de trabalho da estudante, que 
comprova não haver vínculo empregatício.
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SARAH CAROLINE DE SOUSA MARQUES 496396

Documentação Incompleta

CTPS INCOMPLETA: página de contrato de trabalho da 
Carteira de trabalho da estudante, que comprova não 
haver vínculo empregatício. Ver Edital 04/2021, 
documentação para processo seletivo,  Item 2.8 Para 
pessoas que não exercem atividades remuneradas

128

SARAH JULYANA COELHO DE ALBUQUERQUE 413462

Documentação Incompleta

CTPS INCOMPLETA: página  que antecede a página de 
contrato de trabalho da Carteira de trabalho da 
estudante.  Ver Edital 04/2021, documentação para 
processo seletivo,  Item 2.8: Para quem nunca teve a 
carteira assinada: páginas da foto, da 
identificação/qualificação civil,primeira página do 
contrato de trabalho (mesmo em branco), e página que 
a antecede (a fim de deixar claro que se trata da 
primeira página de contrato de trabalho), mesmo que 
nunca tenha sido assinada.

129 SARA SILVA PEIXOTO 429856 Documentação Incompleta ausência das páginas de CONTRATO DE TRABALHO, 
mesmo que esteja em branco, da CTPS da estudante

130

SHIRLY CRISTINA BARBOSA FRANCA 515188
Documentação Incompleta

1) Falta CTPS mãe e irmã ou declaração de ausência de 
CTPS; 2) Não anexou nenhuma declaração de trabalho 
remunerado ou de ausencia de renda

131 SIBELLY GOMES ARAUJO 500108 Documentação Incompleta CTPS mãe: continua faltando pág último contrato e a 
seguinte

132 SOFIA SIQUEIRA HERNANDEZ 411586 Documentação Incompleta CTPS aluna continua faltando pág contrato de trabalho

133 SOLANO AUGUSTO DE LEMOS PAREDES 507762 Documentação Incompleta Não enviou recibo de pgto de aluguel

134
VALDIR VINICIUS DAMASCENO ALMEIDA 510243

Documentação Incompleta
O Estudante enviou a declaração IRPF, mas não 
enviou o recido nem as páginas da CTPS.

135

VICTOR MANOEL CARLOS TEIXEIRA 508834

Documentação Incompleta

CTPS da mãe incompleta - sem a página do contrato de 
trabalho. Documentação de renda do irmão - 
Declaração de desemprego do irmão. Contrato de 
locação da casa - entregou somente recibo.

136

VINICIUS ALVES DE SOUSA 497383

SE RENOVAÇÃO, não ter 
submetido trabalho no V 
Encontro de Iniciação 
Acadêmica

Não apresentou Certificado de apresentação nos EU.

137 VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO 515080 Documentação Incompleta CTPS da mãe e da irmã não constam a página do 
contrato de trabalho (incompletas)

138 VITORIA ANDRADE SILVA 408743 Documentação Incompleta CTPS estudante incompleta (sem a página do contrato 
de trabalho)

139 VITORIA FERREIRA PEREIRA 397076 Documentação Incompleta CTPS da estudante incompleta sem a página do 
contrato de trabalho

140

VITORIA FREIRE DA SILVA 472718

Documentação Incompleta

Apresentou documento de renda do pai - extrato da 
conta corrente - Edital solicita comprovantes obtidos no 
site do
INSS ou demonstrativo de crédito de benefício 
(disponível nos caixas eletrônicos). Não serão
aceitos extratos bancários.

141

VITORIA MARIA BARBOSA ANDRADE 516093

Documentação Incompleta

CTPS estudante incompleta - sem a página do contrato 
de trabalho. 
Não assinou o formulário socioeconômico (nome apenas 
digitado no local da assinatura)

142 WESLEY SILVA DE VASCONCELOS 510400 Documentação Incompleta Não apresentou as declarações com assinatura digital 
no recurso, conforme solicita o Edital
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WEVERTON ALVES DE FREITAS 495263
Documentação Incompleta

CTPS do estudante entregue no recurso não consta a 
página do contrato de trabalho, conforme solicita edital 
(incompleta)


