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CPF Nome Motivo/Documentos pendentes

1 ***.675.757-** ALESSANDRO DOS SANTOS
Não apresenta comprovação da situação de trabalho e renda do pai; Contradição na apresentação das informações 

relativas ao núcleo familiar: responde que seu pai é casado com sua mãe e apresenta certidão de casamento, mas diz 
que sua mãe não participa no núcleo familiar.  

2 ***.721.050-** CAMILA VIEIRA SILVA Faltou declaração ou outro documento que apresente a situação de trabalho/renda da mãe da estudante.

3 ***.826.865-** CARLITO GOMES DA SILVA NETO Faltou apresentar Declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia em favor de algum/alguns membros do 
núcleo familiar. Comprovante de renda da avó está desatualizado. 

4 ***.492.950-** CARLOS ALBERTO DE JESUS PEREIRA Não apresentou a situação de trabalho/renda da irmã: Está desempregada? nunca trabalhou? Tem alguma renda?

5 ***.273.398-** CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SANTOS Estudante não apresentou a declaração completa de que não possui acesso a pacote de dados e/ou computador. Um 
dos contracheques apresentados não consta o nome do funcionário.

6 ***.278.854-** DAUANE DA SILVA PEREIRA Estudante não comprovou situação de renda da mãe; só colocou o comprovante do Bolsa Família; Faltou o verso do RG 
do pai, da irmã e do irmão. 

7 ***.871.455-** ELAINE DE MACEDO DIAS

Faltou declaração ou outro documento que apresente a situação de trabalho/renda da mãe da estudante; Estudante 
apresentou declaração de desemprego do pai, onde consta que este se mantém da venda de animais, declarando 150,00 

reais. Essa renda é mensal? Se o pai possui alguma renda, apresentar declaração de trabalho informal/autônomo ou 
outra, conforme o seu tipo de atividade.

8 ***.150.459-** FABIANO COSTA DE SA Faltou apresentar situação de trabalho/renda da mãe do estudante;

9 ***.724.759-** GLICIA LORENA SOUZA FERREIRA Faltou apresentar o verso do RG da irmã, de 20 anos; Apresentou apenas um comprovante de Bolsa Família, cujo 
conteúdo está "cortado", impossibilitando a análise. 

10 ***.183.535-** IZABEL CRISTINA DIAS DE SOUZA FREITAS
Estudante não marcou a modalidade na declaração de que não possui acesso a pacote de dados/computador que consta 

no anexo do edital; Faltou apresentar situação de trabalho/renda da estudante, que diz estar desempregada.

11 ***.459.569-** JACKSON SANTOS RIBEIRO
Faltou apresentar comprovante de recebimento do Bolsa Família (extrato de pagamento); Faltou apresentar situação de 
trabalho/renda da esposa; Estudante diz estar desempregado, porém, faltou apresentar a página seguinte a da saída (na 

CTPS).

12 ***.304.351-** JADIANE SANTOS LIMA
Estudante se declara independe, mas diz que depende da família e que nunca trabalhou; Não apresenta a página do 

contrato de trabalho na CTPS; Faltou apresentar declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia em favor da 
filha.

13 ***.305.250-** JAIANE SANTOS LIMA Estudante diz que nunca trabalhou, porém, não apresentou a página do contrato de trabalho de sua CTPS, que, se for o 
caso, deve estar em branco. Também não apresentou declaração de que nunca trabalhou.

14 ***.016.650-** JAQUELINE DA COSTA SANTOS Na declaração, a estudante não marcou a opção de que não possui acesso a pacote de dados (indeferido nessa 
modalidade); Classificado na Modalidade 2. 

15 ***.524.053-** JAQUELINE DO NASCIMENTO SILVA Faltou apresentar o verso do RG do namorado; Estudante apresenta declaração de recebimento de pensão alimentícia 
da seleção passada.



16 ***.353.095-** JESSICA MIRANDA BARBOSA
Estudante diz que nunca trabalhou, porém não postou a página do contrato de trabalho da CTPS (mesmo em branco); 
não apresentou o verso do RG da mãe e do avô; Faltou apresentar a situação de trabalho/renda da mãe da estudante 

(apresentou apenas o Bolsa Família); Faltou apresentar comprovante de renda do avô; Indeferida.

17 ***.663.605-** JORGE FRANK ALMEIDA DA SILVA
Diz que está desempregado, mas apresenta apenas a página onde consta a data da saída. Não apresenta as outras 

páginas da CTPS exigidas pelo edital; Apresentou apenas a página da identificação da CTPS do seu irmão; Faltou 
apresentar o comprovante de renda da mãe (apresentou apenas um saldo da conta).

18 ***.077.825-** JOSÉ ANTONIO FERINO DA SILVA 
Estudante declara-se independente e apresenta uma Declaração de Renda por Recebimento de Auxílio Financeiro, no 

valor de 600,00 reais, justificando ser proveniente do Auxílio Emergencial. Porém, não apresenta comprovante de 
recebimento desse auxílio.

19 ***.132.851-** JOSENILDO ROMULO DE PAULA 
No lugar da renda da mãe, o estudante coloca apenas um comprovante de saque do Bolsa Família, que não identifica o 

beneficiário; Faltou apresentar a situação de trabalho/renda da mãe; Faltou declaração de recebimento ou não de 
pensão alimentícia em favor dos membros da família menores de 21 anos.

20 ***.890.435-** KATIURCE SANTOS SOUZA Estudante se inscreveu apenas para a modalidade 1, mas apresenta declaração apenas da modalidade 2 (acesso a 
computador).

21 ***.927.195-** KÊNIA TAYNÁ MEIRELES ALMEIDA Apresentou declaração (ilegível) marcando apenas a modalidade 2; Certidão de casamento com averbação de divórcio 
está ilegível; Indeferida por apresentar documentação ilegível.

22 ***.377.665-** LAISE CARVALHO DE SÁ Faltou a parte do contrato de trabalho da Carteira de Trabalho da mãe; Faltou apresentar o verso do RG do pai. 

23 ***.403.725-** LUANY FERREIRA DA SILVA Estudante marcou apenas a modalidade 2 na declaração. Classificar apenas nesta modalidade.

24 ***.784.158-** MAILANY VITOR GAMA DUARTE
Indeferida por falta da seguinte documentação: A estudante não marca a opão "sim" na pergunta sobre o acesso a 
pacote de dados e/ou computador e não anexou a respectiva declaração; O contracheque do pai da estudante está 

desatualizado. 
25 ***.612.755-** MARCIO VENICIUS DA SILVA Estudante marcou apenas a modalidade 2 na declaração; Classificado apenas nesta modalidade. 

26 ***.009.050-** MARIA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ

Estudante inscrita apenas para a modalidade 1, porém, apresenta declaração apenas para a modalidade 2 (de que não 
possui computador). Além disso, a declaração (escrita de próprio punho) está incompleta; A aluna apresenta um 

segundo contracheque no campo "renda da estudante" (o mesmo contracheque que apresenta como sendo do seu 
esposo. Porém, não está identificado (não consta o nome do funcionário).

27 ***.935.965-** MARIA VITÓRIA CARVALHO VIEIRA
Faltou apresentar o verso do RG da mãe; Declaração de renda da mãe está desatualizada; Apresentar declarações atuais  

e/ou Carteira de Trabalho ; Estudante diz que tem mais dois irmãos e um padrasto, porém, não os inclui no grupo 
familiar e não apresenta documentação deles.

28 ***.135.995-** MAURÍCIO HUMBERTO  DA CRUZ DOS SANTOS Classificado na modalidade 2; Estudante inscrito nas duas modalidades, porém, apresenta declaração somente para a 
M2 (acesso a computador)

29 ***.045.153-** PAULA DANIELLY FRANÇA ALEIXO JUSTINO

Apresenta apenas um extrato não identificado no lugar do comprovante de renda da mãe e justifica que é do aux. 
Emergencial; Apresentar situação de trabalho/renda da mãe. Diz no questionário que o pai não participa e nem contribui 
com o núcleo familiar, porém apresenta a certidão de casamento e marca a opção "casados"; Falta declaração ou outro 

documento sobre recebimento ou não de pensão alimentícia.

30 ***.663.175-** POLYANE CONCEIÇÃO DA SILVA

A estudante apresenta DAP, onde consta que a família desenvolve atividade rural em regime de agricultura familiar. 
Porém, a declaração está desatualizada e a estudante não apresentou outro documento ou declaração atual em que 
constasse a situação de trabalho/renda da família atualmente. Ver documentação exigida para esta situação no item 

6.4.7 do Edital desta seleção.

31 ***.031.265-** RAIANE DIAS CRUZ Declaração de que não possui acesso a pacote de dados e/ou computador está ilegível; Faltou apresentar situação de 
trabalho/renda da mãe, do pai e da irmã. 

32 ***.684.905-** RAILSONDE SÁ LEAL Estudante marca apenas a modalidade 2 na declaração. Classificada apenas nessa modalidade.
33 ***.733.356-** ROBENILDE RODRIGUES DOS SANTOS Faltou apresentar comprovação de renda do esposo.

34 ***.382.559-** SAMILLA SOUZA DA SILVA
Estudante marca apenas a modalidade 2 na declaração; Estudante não apresenta situação de renda da mãe nem do pai. 

Apresenta apenas uma carteira da Associação de Produtores Rurais. Ver documentação exigida para esta situação no 
item 6.4.7 do Edital desta seleção, caso a família desenvolva trabalho rural.

35 ***.563.865-** SANDRIELY JESUS DOS SANTOS Não apresentou documentação referente à situação de trabalho e renda; apresentou apenas um cadastro rural, sem 
data.

36 ***.198.658-** THALYTA DA SILVA SANTOS
A estudante marcou apenas a modalidade 2 na declaração e se inscreveu apenas na modalidade 1; Faltou apresentar 

situação de trabalho/renda do pai da estudante. Estudante colocou apenas um comprovante de Bolsa Família 
desatualizado; 



37 ***.524.755-** TIAGO LINO DOS SANTOS Estudante se inscreveu nas duas modalidades, mas apresentou apenas a declaração da modalidade 1; Não apresentou 
situação de trabalho e renda da tia/mãe.  Apresentou somente o comprovante do Bolsa Família.

38 ***.492.775-** WILKINSON LUIS SOUZA AMARAL Estudante não apresenta declaração para nenhuma modalidade; Apresentar delaração de que não possui acesso a 
pacote de dados e/ou computador.

39 ***.181.953-** ALICE DOS SANTOS OLIVEIRA Faltou o verso do RG da mãe e das irmãs da estudante; Faltou apresentar situação de trabalho e renda da mãe.
40 ***.355.105-** ALINE SOUZA DOS SANTOS Não apresenta situação de trabalho e renda da mãe. Mostra apenas um comprovante de saque.

41 ***.958.550-** ANDERSON BARBOSA DA SILVA

Estudante não apresentou declaração de não acesso a nenhuma modalidade de inscrição; Estudante não apresenta sua 
situação de trabalho/renda. Mostra apenas a foto do cartão e declara uma renda de 400,00 reais, proveniente da bolsa 

Permanência Univasf; Declaração de renda da esposa está desatualizada; Estudante escreve na observação que o núcleo 
familiar é composto por 4 pessoas, mas apresenta apenas duas.

42 ***.685.325-** ANNE CAROLINE SANTOS DA SILVA Estudante não apresenta declaração da  modalidade para a qual está inscrita; Faltou o verso do RG da mãe.  

43 ***.089.225-** CAROLAINE SOUZA SANTANA Faltou apresentar a página do contrato de trabalho da Carteira de Trabalho da estudante e de sua mãe, mesmo que 
esteja em branco; Declaração de renda do padrasto incompleta.

44 ***.719.205-** CINTIA GOMES PEREIRA SILVA

Estudante não apresenta sua situação de trabalho/renda. Postou apenas o cartão do Bolsa Família e o extrato de sua 
conta. As bolsas da Univasf não contam como renda, se a estudante possuir outra renda. Está desempregada? Se sim, no 

anexo do edital tem declaração para essa e outras situações. Falta apresentar documento de recebimento ou não de 
pensão alimentícia; 

45 ***.969.550-** CLEISLA RAQUEL PAIXÃO NERI Falta o verso do RG da mãe e do pai; Apresentar situação de renda da mãe. Nos anexos do edital existem declarações; ou 
apresentar as páginas da carteira de trabalho exigidas pelo edital.

46 ***.039.058-** DANIELA DA SILVA SANTOS Faltou apresentar a página de contrato de trabalho da carteira de trabalho da estudante, mesmo que esteja em branco; 

47 ***.645.057-** DANIELA DE SOUZA SANTOS Falta apresentar o verso do RG do pai; Falta apresentar comprovação de renda do pai. Em vez do contracheque, 
estudante apresentou um boleto.

48 ***.827.841-** EGON RAFAEL BARBOSA SILVA Estudante se declara independente, mas apresentou contrato de aluguel em nome da mãe; Estudante não apresentou 
sua situação de trabalho e renda; Não apresentou certidão de nascimento ou RG do filho; 

49 ***.676.654-** EROTILDE DAMASCENO SALVADOR NETA
Estudante não apresenta nenhuma renda (renda zero no sistema); Diz que depende da família, porém, nas informações 
da família, marca o núcleo 5: estudante independente; Apresenta declaração de desemprego e diz que se mantém com 

o Auxílio Emergencial do Governo Federal, mas não apresenta o comprovante.

50 ***.189.805-** EVALDO DAS MERCES SOARES Faltou comprovante da situação de trabalho e renda do estudante.
51 ***.565.275-** FELIPE BARTILOTTI DOS SANTOS Comprovante de renda não consta origem e valor da renda informada. 

52 ***.671.555-** IASMIM SOARES DOS SANTOS Comprovante de renda do pai não consta fonte pagadora. Isabel

53 ***.180.957-** JOSIAS DA SILVA SANTOS Estudante não aprsntou contracheque atualizado da mãe conforme solicita o Edital 01/2020

54 ***.151.258-** JOSIELI QUEIROZ DE OLIVEIRA Estudante não apresentou doc. ( CTPS da mãe Completa com as paginas de contrato de trabalho, ou declaração de 
desemprego) conforme o Edital 01/2020. 

55 ***.264.550-** MAÍLA DA SILVA SOUZA Estudante não apresentou doc. De renda da mãe conforme o Edital ( contracheque ou  holerite  ou carteira de trabalho )

56 ***.324.559-** MARIA CLAUDIA DA SILVA CALHEIRO Comprovação de renda ou desemprego da estudante conforme item 6.4 deste Edital.

57 ***.320.650-** MATEUS SILVA SANTOS

Comprovante de residência de acordo com o edital;
Declaração para a modalidade que está concorrendo de acordo com o edital;

CTPS da esposa de acordo com o edital;
Ana Risélia S. Ferreira  07/10/20.

58 ***.642.195-** MIRELA DA SILVA SOUZA Verso RG de Sabrina Silva de Oliveira Dias;
Informar se recebe Pensão alimentícia em favor de Sabrina Silva de Oliveira Dias

59 ***.927.575-** MONIQUE SANTOS BARROS SOUZA Comprovação de renda ou desemprego da estudante conforme item 6.4 deste Edital.
60 ***.452.285-** NAIANE RIBEIRO MAGALHÃES Comprovação de renda ou desemprego da mãe da estudante conforme item 6.4 deste Edital.
61 ***.592.252-** PAULINO JOSÉ DA SILVA NETO Informar se a mãe recebe ou não PA em favor de Ana Marjory da Conceição Silva;

62 ***.216.985-** PRISCILLA MARTINS DO BONFIM Declaração de trabalho autônomo da estudante de acordo com o edital;
Informar se recebe PA em favor de Melissa Martins ( Filha);

63 ***.046.895-** RAYSSA EVANGELISTA CONCEIÇÃO DE SOUZA Comprovante de renda do avô (Nilson Gomes de Souza) pois o apresentado é de 10/2018;
64 ***.419.450-** ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS Comprovante de Residência do estudante: Conta de água ou de energia elétrica ou de telefone atualizada.



65 ***.817.157-** SARA SA DE ANDRADE Declaração na modalidade que não possuí computador ou equipamento compatível para acompanhamento das 
atividades pedagógicas de forma satisfatória no período letivo suplementar 2020.3.

66 ***.404.659-** TAMIRES KAROL JESUS DA SILVA Apresenta declaração de trabalho autônomo da mãe, pois a anexada é referente à seleção unificada pae 2018.

67 ***.200.855-** VANESSA ALMEIDA DOS SANTOS

Apresentar declaração que não possui computador ou equipamento e acesso a internet compatível para 
acompanhamento  das atividades pedagógicas de forma satisfatória no período letivo suplementar 2020.3.

Declaração de desemprego da mãe de acordo com o edital vigente;
Declaração de trabalho autônomo do pai de acordo com o edital;

68 ***.712.859-** VINICIUS DIONIZIO DA SILVA Apresenta CTPS da mãe faltando páginas de identificação;
Demissão da mãe em 09/06/20. Informar se está recebendo seguro desemprego;

69 ***.345.252-** WIARA MARTINS DAMASCENO RIBEIRO

Documentos que faltaram.
Não apresenta comprovante de endereço de acordo com o solicitado no edital;

Faltou declaração da modalidade M2;
Declaração se recebe ou não pensão alimentícia em favor das filhas;


