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AUXÍLIO MORADIA

CAMPUS  DE CRATEÚS

RESULTADO FINAL
INDEFERIDOS

Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

1 ALAN CAIO VIEIRA PEREIRA 500062

Residente em Crateús ou 
em localidade que
não seja de difícil acesso 
e/ou possuir núcleo familiar 
ou parentes de 1º grau 
residindo em Crateús

- Não apresentou justificativa para o não cumprimento das 256h.
- Não inseriu a página seguinte do último registro de trabalho da CTPS 
do aluno. 
- Não está legível a página da Qualificação Civil da CTPS do aluno.
- Todas as páginas da CTPS da mãe estão ilegíveis.
- 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.
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AUXÍLIO MORADIA

CAMPUS  DE CRATEÚS

RESULTADO FINAL
INDEFERIDOS

Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

2 ALEXSANDRO FARIAS OLIVEIRA 541999
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não inseriu a Declaração única da situação laborativa e renda.
- Não inseriu CPF do aluno.
- Não inseriu comprovante de endereço, preferencialmente da conta 
de energia, referente a um dos últimos 3 meses da residência em 
Crateús.
- Não inseriu CTPS ou Declaração de ausência da CTPS do aluno. 
- Não inseriu as CTPS do irmão e da mãe corretamente. Para quem 
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. Para quem 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).
- Não inseriu Extrato do Bolsa Família com o valor do benefício 
atualizado, de um dos últimos 3 meses.

3 ALICIA CARDOSO DE OLIVEIRA 476177
Documentação incompleta 
ou incorreta

- 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.
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CAMPUS  DE CRATEÚS

RESULTADO FINAL
INDEFERIDOS

Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

4 ANA BEATRIZ PIO CARTAXO 514566 Não concluiu a inscrição

5 ANA LARISSA TEIXEIRA DANTAS 536615
Documentação incompleta 
ou incorreta

-Não inseriu CPF da aluna.
-Não inseriu a página seguinte do último registro de trabalho da CTPS 
da mãe.

6 ANTONIA FLAVIA MAGALHAES MENDES 516851
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não inseriu o valor da renda dos membros da família na "Declaração 
única da situação laborativa e renda ", mesmo que seja renda zero.
- Não inseriu cópia do CPF de todos os membros maiores de 18 anos.
- Não inseriu cópia do CPF ou RG ou Certidão de nascimento dos 
membros menores de idade
- Não inseriu CTPS ou Declaração de ausência da CTPS do pai e do 
aluna.
- Não inseriu comprovante de endereço, preferencialmente da conta 
de energia, referente a um dos últimos 3 meses da residência em 
Crateús. 
- Colocou "terça-feira" em vez do lugar na Declaração negativa de 
Bolsa e Estágio Remunerado.
- Colocou "terça-feira" em vez do lugar na Declaração de Moradia sem 
Comprovação de Titularidade.
- O documento apresentado como requisito para o Auxílio Emergencial 
não se enquadra nos critérios estabelecidos no edital, já que não é um 
gasto diário.
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RESULTADO FINAL
INDEFERIDOS

Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

7 ANTONIA LETICIA VICENTE NEVES 536222
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Faltou a Cópia do CPF de todos os membros maiores de 18 anos. 
- CTPS digital anexada não está adequada. Necessário gerar o PDF no 
próprio aplicativo.
- Não enviou Comprovação de endereço (do estudante), 
(preferencialmente da conta de energia, referente a um dos últimos 3 
meses), na cidade de Crateús.

8 ANTONIA NOEMY MESQUITA MARTINS 493945 Não concluiu a inscrição

9 ANTONIA ROSELI VIEIRA MARTINS 536311
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não anexou a Declaração única da situação laborativa e renda. 
- Não colocou as páginas de "Contrato de trabalho" da CTPS dos pais. 
Necessário anexar deixando vísivel o número da página e a sequência. 
- Faltou a conta de luz do imóvel em Crateús.

10 ARLISON OLIVEIRA COSTA 536333
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não enviou CTPS ou Declaração de ausência da CTPS do pai.

- Não enviou o extrato do bolsa Família.

11 BERNARDO ANTONIO LIMA PONTES 496486
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não enviou Declaração única da situação laborativa e renda.
- 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. 
- Faltou o Extrato do Bolsa Família com o valor do benefício atualizado, 
de um dos últimos 3 meses.
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12 CAINA FARIAS DA SILVA 515069
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não enviou CTPS da mãe do candidato com a página posterior ao 
último contrato de trabalho em branco. 

- Não enviou Comprovação de endereço (do estudante), 
(preferencialmente da conta de energia, referente a um dos últimos 3 
meses), no distrito sede de Crateús.

13 ELLEN ADRINA SILVA DE SOUSA 516312 Documentação incompleta

- Pendente: Comprovante de moradia do estudante (Se imóvel 
alugado, sem contrato de locação, as declarações 07 ou 08 deverão 
estar assinadas pelo proprietário do imóvel);
- Pendente: Comprovante de endereço do estudante em Crateús;
- Pendente: Declaração negativa de Bolsa e Estágio Remunerado 
(Declaração 15)

14 EVA MARIA VICENTE BARBOSA 516263 Documentação incompleta

- Pendente: Cópia do CPF de Agnete Quidere Nogueira que consta na 
Declaração única da situação laborativa e renda. 
- Pendente: CTPS ou Declaração de ausência da CTPS da Mãe e do Pai. 
- Pendente: Comprovantes de pagamento de benefício do INSS de 
Agnete Quidere Nogueira declarada como membro familiar, na 
Declaração Única da situação laborativa e renda, e pensionista. 
- Pendente: Comprovante de moradia do estudante em Crateús e 
explicar quem é a pessoa que consta no comprovante de endereço do 
estudante.
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CAMPUS  DE CRATEÚS

RESULTADO FINAL
INDEFERIDOS

Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

15 FRANCISCO DANILO DE PAIVA SOUZA 540109 Documentação incompleta

- Pendente: Dois comprovantes de renda da mãe (Se assalariado, 
contracheques referentes aos últimos 3 meses, com valor bruto 
mensal do salário);
- Pendente: Comprovante de endereço da família Legível 
(comprovante anexado com informações apagada);
- Pendente: Comprovante do CadÚnico atualizado nos últimos 2 anos 
(documento anexado desatualizado)

16 FRANCISCO LINHARES DA SILVA NETO 539040
Documentação incompleta 
ou incorreta

Pendente:
- Carteira de trabalho da mãe contendo as partes: da foto, da 
identificação e do contrato de trabalho, deixando clara a sequência das 
páginas.
- O comprovante de imóvel da casa da família de origem.

17 FRANCISCO LUCAS FARIAS DA SILVA 538691 Não concluiu a inscrição

18 FRANCISCO SAMUEL SOUSA BEZERRA 535891
Documentação incompleta 
ou incorreta

Pendente: 
- a parte de 'contrato de trabalho' das CTPS’s da mãe e do próprio 
candidato;
- comprovante de imóvel da família de origem;
- comprovante de endereço do imóvel em Crateús.

19 GEANDERSON BARBOZA LIMA 500045
Documentação incompleta 
ou incorreta

Faltou a conta de luz do imóvel em Crateús

20 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).
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INDEFERIDOS
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21 IASMIM DE VASCONCELOS GOMES 542221
Documentação incompleta 
ou incorreta

Pendente: 
- os contracheques dos últimos 3 (três) meses da candidata;
- as CTPS's dos pais/ declaração de ausência de CTPS, caso estes não 
possuam.

22 JOAO PEDRO GONCALVES DE MELO 538095
Documentação incompleta 
ou incorreta

Pendente: 
- A parte de 'contrato de trabalho' das CTPS's dos pais do candidato. 
Incluir novamente as CTPS's dos pais, da página da foto até a página 
seguinte ao último registro de contrato de trabalho, deixando clara a 
sequência das páginas, caso não tenha registro de contrato de trabalho 
nas carteiras de ambos, anexar a página da foto até a primeira página 
da parte 'contrato de trabalho'.

23 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.
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Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

24 JOAO VITOR SILVA COSTA 538413
Documentação incompleta 
ou incorreta

Pendente a parte de 'contrato de trabalho' das CTPS's dos pais do 
candidato. Incluir novamente as CTPS's dos pais, da página da foto até 
a página seguinte ao último registro de contrato de trabalho, deixando 
clara a sequência das páginas, caso não tenha registro de contrato de 
trabalho nas carteiras de ambos, anexar a página da foto até a primeira 
página da parte 'contrato de trabalho'.

25 JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA CAMELO 422615 Documentação incompleta - Pendente: Comprovante de Endereço do Estudante

26 LEVI GABRIEL ARAUJO RODRIGUES 536883
Documentação incompleta 
ou incorreta

Pendente a parte de 'contrato de trabalho' da CTPS da mãe, deixando 
clara a sequência de páginas.

27
LUDMYLLA BEATRICE MARTINS DO 
NASCIMENTO

428353
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Pendente: CTPS ou Declaração de ausência da CTPS do candidato;
- Pdendente: Comprovante de endereçõ do estudante em Crateús

28 MARCOS DANIEL MARQUES BONFIM 476200

Residente em Crateús ou 
em localidade que
não seja de difícil acesso 
e/ou possuir núcleo familiar 
ou parentes de 1º grau 
residindo em Crateús

- Faltou a assinatura do candidato na Declaração única da situação 
laborativa e renda (Declaração 01). 
- Conta de energia elétrica não está legível. 
- Aluno solicitou Auxílio Moradia, mas no item 2 do formulário 
socioeconômico informou que mora com a família no munícipio do 
campus. Além disso, não comprovou ter núcleo familiar, e parentes de 
1º grau (pais ou responsáveis), residindo fora da sede do curso.
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RESULTADO FINAL
INDEFERIDOS

Seq. NOME MATRÍCULA MOTIVO DO INDEFERIMENTO DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

29 MARIA ISABELY BARROS CARVALHO 511333
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não marcou a situação de moradia no formulário socioeconômico.
- Anexou o contracheque da mãe de apenas 1 mês. É necessário anexar 
os contracheques dos últimos 3 meses. 
- Faltou a conta de luz do imóvel em Crateús.

30 MARIA VITORIA SILVA MESQUITA 515068
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Os membros da família devem assinar a "Declaração única da 
situação laborativa e renda" com a própria letra. Caso não seja 
possível, escrever na declaração que o membro não assina. 
-Faltou CTPS ou Declaração de ausência da CTPS da candidata.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).Se não possui Carteira 
de Trabalho: declaração de ausência do documento(Declaração 03). 
-Faltou a comprovação de moradia do imóvel da família. 
-O comprovante de endereço do imóvel em Ipueiras não está legível 
-Faltou a conta de luz do imóvel em Crateús.
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31 MATHEUS ALVES DE ABREU 501754
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Faltou a assinatura de todos na "Declaração única da situação 
laborativa e renda". Cada pessoa deve assinar o documento. 
- Faltou anexar a carteira de trabalho (CTPS) ou Declaração de ausência 
da CTPS de todas as pessoas da família, inclusive do aluno.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).Se não possui Carteira 
de Trabalho: declaração de ausência do documento(Declaração 03). 
- Faltou a conta de luz do imóvel em Crateús.
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32 MATHEUS BARROS NOBRE 501181
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não colocou todos os membros da família no ponto 5 do Formulário 
Socioeconômico. 
- Faltou o Histórico ou Certificado do Ensino Médio. 
- Faltou anexar a carteira de trabalho (CTPS) ou Declaração de ausência 
da CTPS do aluno.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).Se não possui Carteira de Trabalho: declaração de 
ausência do documento(Declaração 03). 
- Não anexou os contracheques dos pais referentes aos últimos 3 
meses.
- Não anexou o comprovante de moradia referente ao imóvel da 
família, na cidade de Croatá. 
- Faltou a conta de luz do imóvel em Crateús.

33 MATHEUS DA COSTA SILVA 494583
Documentação incompleta 
ou incorreta

Não enviou Comprovação de endereço (do estudante), 
(preferencialmente da conta de energia, referente a um dos últimos 3 
meses), no distrito sede de Crateús.
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34 MATHEUS MASCARENHAS LOIOLA 495229
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não anexou as páginas da carteira de trabalho do candidato, da mãe 
e da irmã conforme especificado no edital. Faltou anexar as páginas de 
'Contrato de trabalho'. 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).Se não possui Carteira de Trabalho: declaração de 
ausência do documento(Declaração 03). 

-Anexou comprovante de saque do Bolsa Família, mas é necessário 
anexar o extrato.
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35 MAURICELIA ARAUJO OLIVEIRA 539929
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Não anexou a "Declaração única da situação laborativa e renda".
- Faltou a cópia do CPF dos pais.
- Faltou a carteira de trabalho da candidata, 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).Se não possui 
Carteira de Trabalho: declaração de ausência do 
documento(Declaração 03). 
- Necessário anexar os Comprovantes de pagamentos de benefícios 
referentes a um dos três últimos meses, obtidos no site do INSS ou 
demonstrativo de crédito de benefício (disponível nos caixas 
eletrônicos). (Não são aceitos extratos bancários). 
- Faltou a carteira de trabalho do pai, conforme especificado no edital 
(página da foto, da identificação e 'Contrato de trabalho', mostrando 
as páginas em sequência).
- Faltou a conta de luz do imóvel da família.
- Faltou a conta de luz do imóvel de Crateús.
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36 NAIARA DE SOUZA MOREIRA 542233
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Faltou Histórico ou Certificado do Ensino Médio 
- Não anexou as páginas da carteira de trabalho da candidata, da mãe e 
da irmã conforme especificado no edital. Faltou anexar as páginas de 
'Contrato de trabalho', deixando visível a sequência de páginas. 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).Se não possui Carteira 
de Trabalho: declaração de ausência do documento(Declaração 03). 
- Contrato de locação não está legível.

37 NATHALIA SANTOS SILVA 516433 Não concluiu a inscrição

38 PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 403520
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Anexar Declaração única da situação laborativa e de renda familiar;
- Anexar atualização do extrato do Bolsa Família com o valor do 
benefício atualizado, de um dos últimos 3 meses;
- Anexar justificativa de matrícula em CH menor que 256h.

39 PEDRO DOUGLAS LIMA RODRIGUES 515134 Não concluiu a inscrição
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40 PEDRO GUILHERME DIAS ARAGAO 514663
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Anexar 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.

41 SAMUEL DA COSTA SIQUEIRA 404284
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Declaração única da situação laborativa está apagada e ilegível, não 
sendo possível identificar renda dos membros familiares;
- Inserir página seguinte à última página assinada no Contrato de 
Trabalho da CTPS do pai;
- Inserir contracheques referentes aos últimos 3 meses, com valor 
bruto mensal do salário da mãe; 
- O recibo de aluguel, para ser válido, deve descriminar que se trata de 
um recibo referente ao pagamento do aluguel;
- Os exames médicos para preencher o 2º requisito do Auxilio 
emergencial são relacionados à saúde do estudante e não de outros 
membros do núcleo familiar;
- Inserir justificativa para matrícula em CH menor que 256h.

42 STEPHANIE SIQUEIRA GOMES 499890 Não concluiu a inscrição
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43 TIMOTEO XIMENES CUNHA 475250 Não concluiu a inscrição

44 VICTOR JONES MESQUITA DE SOUSA 511418
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Identidade da mãe faltou a página da foto e não foi possível 
identificar a quem pertence o o documento da página 3;
- Inserir CPF do estudante; 
- Anexar a página seguinte à última página assinada do Contrato de 
Trabalho, como forma de confirmar que se trata da última com 
inscrição. Fazer isso para CTPS do pai e da mãe. 
- CTPS do estudante; 
- Não inseriu os comprovantes de renda da mãe. Caso se trate de 
benefício do Auxílo Brasil, inserir o extrato com o valor do benefício 
atualizado, de um dos últimos 3 meses.

45 VITORIA KELLY COSTA LEOPOLDO 514762

Residente em Crateús ou 
em localidade que
não seja de difícil acesso 
e/ou possuir núcleo familiar 
ou parentes de 1º grau 
residindo em Crateús

- A comprovação de endereço dos parentes de 1º grau (pai e/ou mãe), 
ou responsáveis legais deve ser fora da sede do curso (sendo este um 
pré-requisito para recebimento do auxílio moradia). Comprovante de 
endereço em Crateús não é válido. 
- CPF da estudante e do irmão;
- CTPS do irmão
- Uma vez que aluna é pensionista da mãe falecida, deve inserir 
comprovantes de pagamentos de benefícios referentes a um dos três 
últimos meses, obtidos no site do INSS ou demonstrativo de crédito de 
benefício.
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46 WESLLEY FERNANDO TEIXEIRA CHAVES 516833
Documentação incompleta 
ou incorreta

- Na Declaração única da situação laborativa e de renda familiar, o 
primeiro nome deve ser o do Candidato e abaixo o dos familiares 
maiores de 18 anos. Além disso, não deve haver rasuras no 
documento. 
- CTPPS do pai, da mãe e do estudante;
- Comprovante de endereço da residência do estudante em Crateús;
- Caso a família receba Auxílio Brasil inserir extrato com o valor do 
benefício atualizado, de um dos últimos 3 meses.

47 WILLIAM SANTANA SAMPAIO 516281 Não concluiu a inscrição

Crateús, 02 de junho de 2022
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