
Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

1 ALAN CAIO VIEIRA PEREIRA 500062 Documentação incompleta

-Não apresentou justificativa para o não cumprimento das 256h que o 

edital solicita.

-Não inseriu comprovação de situação do imóvel da família de origem.

- Não inseriu comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 

energia, referente a um dos últimos 3 meses da família de origem.

2 ALICIA CARDOSO DE OLIVEIRA 476177 Documentação incompleta

- Não apresentou justificativa para o não cumprimento das 256h.

- Não datou a Declaração Única da Situação Laborativa e de renda 

familiar.

- Não apresentou Histórico ou Certificado do Ensino Médio.

- Não inseriu a página seguinte do último registro de trabalho da CTPS 

da aluna.

- Não inseriu a CTPS ou Declaração de ausência da CTPS da mãe.

- Na Declaração Declaração Negativa de Bolsa e Estágio Remunerado 

a aluna colocou 2023, em vez de 2022 na data.

- Não inseriu o modelo de Declaração de Negativa de Graduação 

solicitado no edital e também errou a data, pois colocou 2023.

- Não inseriu o Atestado de óbito do pai.

3
ANTONIA EDUARDA RODRIGUES DE 

ANDRADE
541992 Não concluiu a inscrição
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4 ANTONIO EDSON MOTA JUNIOR 500050
Possuir renda formal ou 

estágio ou bolsa

Atualizar declaração de bolsa, pois, o candidato foi recentemente 

selecionado para a bolsa remunerada do Projeto PAIP: 

https://site.crateus.ufc.br/wp-content/uploads/2022/03/Resultado-Final-

Bolsa-PAIP_Sandro.docx.pdf

5 AUREA TAISSA SA LIMA 507755 Documentação incompleta

Não enviou Declaração única da situação laborativa e renda.

Não ficou claro se o pai da candidata faz parte do núcleo familiar. 

Não enviou documentação do pai (CPF, RG, comprovação de renda: 

CTPS ou Declaração de ausência da CTPS), (vide Art.12, Item 2); caso 

o pai da candidata não faça parte do núcleo familiar a candidata deve 

enviar comprovação: Declaração de separação de Corpus. 

Não enviou Comprovação de moradia (do estudante), no distrito sede 

de Crateús. 

Não enviou Comprovação de endereço (do estudante), 

(preferencialmente da conta de energia, referente a um dos últimos 3 

meses), no distrito sede de Crateús. 

Não enviou Comprovação de endereço dos parentes de 1º grau (pai 

e/ou mãe), ou responsáveis legais (preferencialmente da conta de 

energia, referente a um dos últimos 3 meses), constando o endereço da 

família de origem.

6 CAINA FARIAS DA SILVA 515069 Não concluiu a inscrição

7 CASSIUS VICTOR RODRIGUES FARIAS 535515 Documentação incompleta - Pendente: Comprovante de endereço do estudante

8 DANIEL PEREIRA DE SOUSA 535683 Documentação incompleta

- Pendente: Declaração única da Situação Laborativa e Renda da 

Família;

- Pendente: CTPS da mãe completa (anexou a parte da foto e a pág. 

10);

- Pendente: Comprovante de moradia válido (Se imóvel financiado, 

cópia do recibo de pagamento do financiamento de um dos últimos 3 

meses). 
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9 DIVAN DERYCK ARAGAO 475468 Documentação incompleta

Faltou a CTPS ou declaração de ausência de CTPS do pai, conforme 

especificado no edital. --------------> Se nunca teve a carteira assinada: 

cópia da CTPS iniciando da página da foto indo até a primeira página 

de Contrato de Trabalho, mesmo que em branco.

--------------> Se já teve contrato de trabalho formal: páginas da foto, da 

identificação e do último Contrato de Trabalho (última página assinada, 

com registro de vínculo empregatício).

10 EVA MARIA VICENTE BARBOSA 516263 Não concluiu a inscrição

11
EVANDERSON FELIPE BERNARDINO 

CARVALHO
540309 Documentação incompleta

- Pendente: Comprovante de renda válido do pai e da mãe (Se 

assalariado, anexar contracheques referentes aos últimos 3 meses, 

com valor bruto mensal do salário).

12 FRANCISCO DAVILO PEREIRA MACHADO 499272 Não concluiu a inscrição

13 HANIEL MENDES LIMA 516343 Documentação incompleta

Pendente: 

- justificativa por não ter se matriculado em, pelo menos, 256h/aula;

- histórico/certificado do ensino médio;

- comprovante de endereço em Crateús (alguma conta de água/luz/ 

internet).

14 IASMIM DE VASCONCELOS GOMES 542221
Possuir renda formal ou 

estágio ou bolsa

Pendente: 

- os contracheques dos últimos 3 (três) meses da candidata;

- as CTPS's dos pais/ declaração de ausência de CTPS, caso estes não 

possuam.

15 ISADORA BRANDAO PARENTE 500839 Não concluiu a inscrição
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16 ISAIAS PEREIRA DE SOUSA 537264 Documentação incompleta

Pendente:

- a parte de 'contrato de trabalho' da CTPS da mãe do candidato;

- os dois últimos contracheques. O edital solicita os 3 (três) últimos e só 

foram inclusos os 2 (dois) últimos.

- o comprovante de moradia, o candidato anexou apenas a primeira 

parte da, possível, escritura. É necessário que a Comissão identifique o 

endereço e o(a) comprodor(a) para que possa, então, analisar o 

documento.

17 JOAO PEDRO SARAIVA MARTINS 508885
Renda Percapita Bruta 

Mensal Superior ao 

Estabelecido pelo PNAES

- Pendente a parte de frente do documento que consta o CPF do aluno, 

visto que o que fora anexado não apresenta o nome do discente, logo, 

inviabilizando a conferência do que fora declarado no formulário 

socioeconômico.

- A criança de 12 anos declarada no relato familiar faz parte do núcleo 

familiar do candidato? Se sim, faltou incluí-la na declaração laborativa.

- Pendente o comprovante de endereço do imóvel em Crateús.

- O aluno não faz o perfil de vulnerabilidade socioeconômica, 

inviabilizando o deferimento de qualquer Auxílio.

18 JOSE KERLLY SOARES DE ARAUJO 471782
Possuir renda formal ou 

estágio ou bolsa

Aluno foi deferido em bolsa remunerada, logo não podendo cumular 

com o Auxílio Emergencial e Bolsa de Iniciação Acadêmica

19 KELVIANE MARQUES BARROS 516081 Documentação incompleta

Pendente: Comprovante de endereço do estudante, Justificativa de não 

está matrículada em todas as disciplinas obrigatórias do semestre 

2022.1, conforme grade curricular do respectivo curso, ou em, no 

mínimo, 256 horas/aula.

20 LEVI GABRIEL ARAUJO RODRIGUES 536883 Documentação incompleta
Pendente a parte de 'contrato de trabalho' da CTPS da mãe, deixando 

clara a sequência de páginas.

21 LEVY BARBOZA DE MESQUITA 494880 Documentação incompleta

- Pendente a justificativa por não estar matriculado em pelo menos 256 

h/aula. 

- Pendente a parte da identificação e a página seguinte ao último 

registro de contrato de trabalho da CTPS do candidato.
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22 LUANA KAREN PAIVA DOS SANTOS 516102 Não concluiu a inscrição

23 MANOEL NAPOLEAO DE FARIAS NETO 539831 Documentação incompleta

Anexou apenas a página da foto e da identificação da CTPS do pai. 

Faltou as páginas de "Contrato de Trabalho", conforme especificado no 

edital. --------------> Se nunca teve a carteira assinada: cópia da CTPS 

iniciando da página da foto indo até a primeira página de Contrato de 

Trabalho, mesmo que em branco.

--------------> Se já teve contrato de trabalho formal: páginas da foto, da 

identificação e do último Contrato de Trabalho (última página assinada, 

com registro de vínculo empregatício).

24 MARILIA JORGE LINHARES 499923
Possuir renda formal ou 

estágio ou bolsa

25 MAURICELIA ARAUJO OLIVEIRA 539929 Não concluiu a inscrição

26 MONTOYA CORDEIRO MARTINS 496842 Documentação incompleta
Não anexou a Declaração 01 – Declaração da situação laborativa e de 

renda.

27 PABLO MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO 514038 Não concluiu a inscrição

28 PEDRO DOUGLAS LIMA RODRIGUES 515134 Não concluiu a inscrição

29 PEDRO GUILHERME DIAS ARAGAO 514663 Documentação incompleta

 Declaração única da situação laborativa e de renda familiar; 

- Cópia do CPF do pai e do estudante; 

- Apresentar documentos de comprovação de renda da estudante 

conforme situação de ocupação/trabalho do estudante e dos demais 

mebros do núcleo familiar; 

- Especificar quem é José Reinaldo Sales Soares presente como 

locatário no contrato de Locação; 

- Especificar quem é Francisco Leonan Gouveia que consta no 

comprovante de endereço da residência de Crateús; 

- A declaração de despesas com moradia deve ser assinada pelo 

Locador (proprietário do imóvel); 

- Comprovante de moradia (situação do imóvel) e comprovante de 

endereço da residência da família de origem.
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30 TIMOTEO XIMENES CUNHA 475250 Documentação incompleta

Conforme o edital a cópia da CTPS deve iniciar da página da foto e indo 

até a primeira página de Contrato de Trabalho, mesmo que em branco. 

No documento inserido faltou a página de Contrato de Trabalho.

31 VILDEMAR SOARES DA COSTA 414801
Possuir renda formal ou 

estágio ou bolsa

32 WELLINGTON MADUREIRO DOS SANTOS 430168
Já teve 2 concessões de 

BIA

 Faltou anexar o comprovante de pagamento do benefício referentes a 

um dos três últimos meses, obtidos no site do INSS ou demonstrativo 

de crédito de benefício; 

- Cópia do comprovante de endereço, preferencialmente da conta de 

energia, referente a um dos últimos 3 meses da residência do 

estudante em Crateús.

Crateús, 25 de abril de 2022
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