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CPF Nome Motivo/Documentos pendentes

1 ***.284.954.***-** ALEF GUILHERME BORBA RAMOS

Estudante não apresentou comprovante do seu benefício em conformidade com o edital; segundo a errata 
publicada, a comprovação deve ser a seguinte: 6.4.6 Beneficiários/as da Assistência Social (quem recebe 
Bolsa família, Benefício de
Prestação Continuada BPC-LOAS, Seguro Safra e Chapéu de Palha), apresentar:
a) Extrato bancário atualizado do benefício e/ou ‘print screen’ do aplicativo BOLSA
FAMILIA CAIXA, onde conste o nome do beneficiário, o número do benefício e o valor
do benefício.

2 ***.221.674.***-** ALEX ANTONIO DA SILVA Apresentar a página do contrato de Trabalho da Carteira de Trabalho do pai(CTPS), mesmo que esteja  em 
branco.

3 ***.541.054.***-** ALLISSON DANRLEY DOS SANTOS SOARES
Estudante não apresentou as páginas da carteira de Trabalho do pai, conforme exigência do edital. Faltou a 
página do último contrato de trabalho e a seguinte em branco, já que o estudante declara que seu pai está 
desempregado.

4 ***.876.744.***-** ANDRESSA NATALLY FREIRE DE MENEZES PIRES Faltou apresentar o verso do RG da mãe, do pai e da irmã; faltou apresentar as páginas da carteira de 
trabalho da mãe, que são exigidas pelo edital; 

5 ***.352.584.***-** BÁRBARA SILVA

Estudante apresentou comprovante de benefício social desatualizado; colocando este comprovante, 
também, no campo "renda da mãe"; Apresentar documento ou declaração sobre a situação de trabalho e 
renda da mãe. Faltou apresentar a página do contrato de trabalho da Carteira de Trabalho da estudante; 
se esta nunca trabalhou com registro, a página estará em branco.

6 ***.049.442.***-** BRUNO SOARES DIAS DA SILVA Faltou apresentar o verso do RG da mãe, do pai e dos irmãos.
7 ***.912.032.***-** DIEGO VITOR DA SILVA Faltou apresentar o verso do RG da mãe e do pai. Fernando Maia de Lima, 24/09/2020

8 ***.595.914.***-** EMILLY MARYELLE XAVIER PEREIRA

Não apresentou a autodeclaração obrigatória de que não possui a cesso a pacote de dados e/ou 
computador, que consta no edital; Faltou apresentar comprovante de endereço; a estudante apresentou 
declaração de renda proveniente de aluguel de imóveis, porém, não especificou o tipo de imóvel nem o 
valor; faltou apresentar o extrato atualizado do recebimento do Bolsa Família; Não informou a renda da 
mãe nem do pai; Faltou o verso do RG do irmão. Fernando Maia de Lima, 24/09/2020.

9 ***.270.222.***-** FELLIPE OTÁVIO LUCAS E SILVA Estudante utiliza declaração desatualizada e de editais passados como comprovação de renda da mãe.



10 ***.001.564.***-** FRANCIELY CAROLINE DOS ANJOS TELES

Faltou comprovante de recebimento do bolsa família. A estudante apresentou apenas o cartão; Estudante 
(maior de 21 anos) responde, no questionário, que é independente financeiramente e tem uma filha, 
porém, diz que depende da família ou de terceiros e que nunca trabalhou, mas não apresenta o 
comprovante da situação; Apresenta uma declaração de desemprego no campo para anexar os 
documentos da filha; Estudante não comprova a situação de trabalho e renda;

11 ***.890.144.***-** GABRIELA MAIA PEREIRA Faltou o verso do RG da mãe, do pai e das irmãs.

12 ***.027.464.***-** IGOR RONALDO SILVA SANTOS

Faltou apresentar declaração ou outro documento que comprove a condição de trabalho e renda do pai e 
valor MENSAL recebido por ele. Se o pai é agricultor, poderá encontrar as orientações no item 6.4.7 do 
edital;  Precisa declarar e comprovar situação de trabalho e renda da mãe (desempregada? nunca 
trabalhou? exerce alguma atividade?). O Edital dispõe de declarações para isso. Consultar as declarações 
anexas.

13 ***.651.013.***-** IRIS DOS SANTOS SOUZA

Estudante não assinou a Declarou de que não possui acesso a pacote de dados e/ou computador; 
Estudante apresentou o RG da irmã no lugar do da mãe; Estudante declarou renda de 300,00 no campo 
"renda da mãe", porém, só apresentou o cartão do Bolsa Família; Faltou apresentar o verso do RG do pai e 
da irmã; Não apresentou comprovação da renda do pai; Fernando Maia de Lima, 24/09/2020.

14 ***.127.144.***-** JOSE HENRIQUE BEZERRA DA SILVA Faltou o verso do RG da mãe, do pai, da irmã e do irmão;  Contra-cheque da irmã (Natália) está 
desatualizado.

15 ***.851.194.***-** JOSE TASSO DE SOUZA ALVES
Estudante indeferido por documentação incompleta: Faltou o verso do RG da mãe; faltou comprovação de 
renda/atividade da mãe. Se não possui renda/atividade, apresentar as declarações constantes no edital 
e/ou as páginas da carteira de trabalho exigidas pelo edital.

16 ***.608.018.***-** KAYKE FELIZARDO SOARES
Estudante não apresentou extrato do bolsa Família; Faltou apresentar o verso do RG da mãe e do pai;  O 
estudante só mostra uma página do contrato de trabalho. Faltou apresentar as páginas da Carteira de 
trabalho exigidas pelo edital.

17 ***.078.536.***-** KEDYDJA CIBELLY BORGES DOS SANTOS Faltou o verso do RG da mãe; Declaração de desemprego do pai está incompleta; 
18 ***.994.104.***-** LUANA MOISÉS SILVA Estudante não apresentou o verso do RG da mãe nem do pai. 

19 ***.464.374.***-** LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA

Estudante não apresentou comprovante do benefício social (item 15 do questionário) que declarou 
receber. (qual benefício: Bolsa Família, BPC, outros?);  O estudante não apresentou nenhum documento 
que o edital exige para trabalhador rural; Faltou apresentar o verso do RG da mãe e do pai; No campo para 
comprovação de renda da mãe e do pai, o estudante colocou comprovante do Bolsa Família desatualizado; 
Que atividade eles exercem? se for agricultura, como consta na DAP, tem que apresentar um dos 
documentos exigidos pelo edital para essa atividade.

20 ***.942.924.***-** LUIZ HENRIQUE COELHO LANDIM Estudante apresenta declaração desatualizada de que nunca trabalhou, de edital passado; Faltou o verso 
do RG da mãe; Declaração de separação dos pais desatualizada.

21 ***.188.784.***-** MARIA VALÉRIA DE CARVALHO ANDRÉ Apresentar Declaração de recebimento de pensão alimentícia.

22 ***.008.774.***-** MATHEUS COSTA BRITO GONÇALVES

Faltou apresentar a  página seguinte ao contrato de trabalho atual da carteira de trabalho da mãe, 
conforme exige o edital (item 6.4.2); Faltou apresentar documento comprobatório de recebimento ou não 
de pensão alimentícia, como consta nos itens 6.4.8 e 6.4.9 (conforme o caso) do edital deste processo 
seletivo.

23 ***.954.544.***-** NADIA RAYANE NABOA 

Estudante diz que seu irmão depende do pai. Apresentar declaração de que recebe pensão alimentícia; 
Faltou apresentar o verso das identidades dos membros da família; Faltou apresentar situação de 
trabalho/renda da tia: Carteira de trabalho e/ou declaração de desemprego e/ou de que nunca trabalhou, 
conforme o caso.

24 ***.733.846.***-** PEDRO VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA A Declaração de Trabalho informal/autônomo da  mãe do estudante está desatualizada.

25 ***.027.334.***-** RUAN DOS SANTOS SILVA

Faltou apresentar declaração que comprove a condição de trabalho do pai e valor MENSAL recebido por 
ele. Se o pai é agricultor, poderá encontrar as orientações no item 6.4.7 do edital; Precisa declarar e 
comprovar situação de trabalho e renda da mãe (desempregada? nunca trabalhou? exerce alguma 
atividade?). O Edital dispõe de declarações para isso. Consultar as declarações anexas.



26 ***.843.639.***-** YURE ANDERSON DOS SANTOS
Estudante não apresentou declaração de que não possui acesso a pacote de dados e/ou computador;  
Faltou apresentar as páginas do contrato de trabalho da carteira de trabalho da mãe e a próxima página 
(mesmo em branco), conforme item 6.4.12 do edital deste processo seletivo.


