
CPF Nome completo PENDÊNCIAS

047.210.234-64 Albertina De Melo Lira

112.658.554-80 Alice Silva De Menezes

147.040.084-79 Allan Gabriel Leite Almeida

120.145.494-86

132.012.054-78 Alzira Vitória Barros Leite

125.332.984-25 Any Gizele Feitosa Silva 

 Histórico escolar incompleto; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto); RG do esposo incompleto (só anexou página da foto); 
Faltou comprovação de renda da estudante. Para maiores informações 
verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente 
por e-mail. 

Composição familiar incompleta; histórico escolar não identificável/visível; 
RG do estudante incompleto (não anexou página da foto); documento de 
identificação do pai incompleto; Faltou toda a documentação da mãe e do 
quarto morador da casa. Para maiores informações verificar Quadro 3 do 
edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

 Composição familiar incompleta; documento de identificação e CTPS da 
mãe incompletos; não anexou a cópia ou declaração de ausência do CPF 
do irmão; conta de energia inválida, desatualizada, não foi possível ver o 
nome da pessoa que mora naquele endereço; Certidão de nascimento do 
estudante; Faltou esclarecer qual a renda da família e comprová-la. Para 
maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

Allysson Guimarães Dos 
Santos Silva

 Contracheque da mãe ou cópia das páginas de alteração salariais 
atualizadas em 2018; faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do 
CPF da irmã. CTPS do pai incompleta, faltou a cópia da página com a baixa 
do último emprego e com a próxima página de contrato em branco. Para 
maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

 Certidão de nascimento da estudante e da irmã; Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

 Composição familiar incompleta. RGs e CTPSs incompletas. A estudante 
informou que tem cinco pessoas na casa, mas só anexou documentação 
referente a duas. A estudante deve rever sua inscrição e identificar a 
documentação faltante com base no quadro 3 do edital. 



119.665.234-16 Beatriz De Barris Silva

123.123.941-43

146.111.424-18 Camila Cordeiro Araujo

137.295.094-03

129.792.974-88

114.239.614-20 Cosme Dias Dos Santos

 Composição familiar incompleta; RG da estudante e da mãe incompletos 
(só anexou página da foto); CTPS da mãe incompleta (faltou página da foto 
e página de identificação; faltou declaração de trabalho informal da mãe 
disponível no site do Campus; Conta de energia desatualizada; RG de 
Aurilândia incompleto; CTPS de Aurilândia incompleta; a estudante não 
inseriu a documentação completa de todos os moradores da casa; Faltou 
os CPFs também. A estudante deve rever sua própria inscrição e identificar 
toda a documentação faltante com base no Quadro 3 do edital. 

Bruno Andrade Moraes Da 
Silva

 Contracheque da mãe ou cópia das páginas de alterações salariais da 
carteira de trabalho referente a 2018; cópia da certidão de nascimento do 
irmão menor. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e 
encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

 Composição familiar incompleta (faltou inserir uma pessoa); faltou inserir 
CPF da estudante; RG do estudante incompleto (só anexou página da 
foto); Faltou a documentação dos outros dois irmãos maiores de idade e 
do terceiro morador da casa não identificado; Faltou comprovação da 
renda da mãe; Faltou esclarecer qual a renda da família. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

Camile De Melo Silva 
Nascimento

 Histórico escolar incompleto; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto). Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e 
encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

Carlos Daniel Ferreira Do 
Nascimento

 Composição familiar incompleta; RG da mãe e do estudante incompletos; 
faltou anexar a conta de energia; faltou anexar a comprovação de renda 
do estudante. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e 
encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

 RG de Josefa incompleto (só anexou página da foto); Conta de energia 
desatualizada; CTPS de Damião incompleta (faltou página com foto e 
identificação); Faltou comprovação de renda do estudante (no caso de 
desemprego, cópia da CTPS). Para maiores informações verificar Quadro 3 
do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 



114.239.494-80 Damião Dias Dos Santos

132.011.334-69 Eduarda Barros Leite 

334.441.678-22

112.516.834-01 Érica Marques Lopes

119.480.304-03

148.436.514-35 Evelin Vilanova Bezerra

 CTPS de Cosme incompleta (faltou página com foto e identificação); RG de 
Josefa incompleto (só anexou página da foto); Conta de energia 
desatualizada; Faltou comprovação de renda do estudante (no caso de 
desemprego, cópia da CTPS). Para maiores informações verificar Quadro 3 
do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

 Faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF da irmã. Para 
maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail.  A estudante fez três inscrições, mas 
nenhuma estava completa.

Ellen Alta Nascimento De 
Moraes

 Composição familiar incompleta; certidão de nascimento da estudante; 
contracheque desatualizado (deve ser de 2018); Carteira de trabalho da 
mãe incompleta, faltou página com foto e página de identificação; conta 
de energia desatualizada (deve ser de 2018); faltou anexar a cópia ou 
declaração de ausência do CPF de Emilly. Para maiores informações 
verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente 
por e-mail. 

 Extrato ou cópia do cartão bancário inválido, não tem o nome da 
estudante; RG de Rafaela incompleto (não anexou parte da foto); CTPS de 
Rafaela incompleta, faltou anexar página da foto e da identificação; RG e 
CTPS de Orácio incompletas; RG de Paulo e Irineia incompletos; Faltou 
comprovação de renda da estudante; </strong> Para maiores informações 
verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente 
por e-mail. 

Erimilson Edilson Silva 
Ribeiro

 Faltou comprovação de renda do estudante. Para maiores informações 
verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente 
por e-mail. 

 RG da estudante e da mãe incompletos (só anexou página da foto); O 
contracheque apresentado não tem o nome da mãe. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 



128.620.914-56 Felipe Ferreira Da Silva 

083.559.634-66 Franciele Da Silva Lima

125.466.834-97 Francielle Gomes Da Cruz

128.457.004-58 Franklin Vitor De Moraes

138.127.554-08 Gilvania Da Silva 

431.658.388-36 Iago Matheus De Menezes 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto); conta de energia desatualizada; RGs e Carteiras de 
Trabalho incompletas; o estudante informou que tem cinco moradores na 
casa, mas só inseriu documentação de quatro; faltou a inclusão dos CPFs 
de todos. O estudante deve rever sua inscrição, identificar toda a 
documentação faltante de acordo com o Quadro 3 do edital e enviar as 
pendências por e-mail. 

 Composição familiar incompleta; a estudante informou que moram quatro 
pessoas na casa, mas só anexou documentação referente a uma. A 
estudante deve rever a inscrição e enviar a documentação pendente de 
acordo com o Quadro 3 do edital. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto); CTPS da estudante incompleta; CTPS do pai incompleto; 
CTPS e documento de identificação da mãe incompletos; Faltou declaração 
de trabalho informal do pai e da mãe; certidão de nascimento dos 
menores; faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF dos 
menores. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e 
encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 
 Faltou esclarecer qual a renda da família (trabalho informal, bicos, ajuda 
de familiares, pensão, etc.) e anexar o comprovante de renda. 

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); RG do pai 
incompleto (só anexou página da foto); conta de energia desatualizada e 
não foi possível ver o nome da pessoa que mora no endereço nem o 
endereço completo; comprovação de renda da estudante; Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto); RG (só anexou página da foto) e CTPS (faltou anexar parte 
da foto e da identificação) da mãe incompletos; Faltou identificar quem é o 
terceiro morador da casa e anexar documento de identificação, CPF e 
comprovação de renda (se for o caso). Para maiores informações verificar 
Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-
mail. 



136.253.114-61

715.412.974-31 Izabela Torres Barbosa

120.039.904-88

710.175.444-92 Jakeline Ferreira Da Silva

131.055.944-93 Janyeli Amâncio Da Silva

Ivaniele Vitória Da Silva 
Lira

 Composição familiar incompleta; histórico escolar incompleto; 
Documentos de identificação (RG ou certidão de nascimento), CPF e 
comprovação de renda do irmão (caso maior de idade); RG da mãe 
incompleto, faltou página da foto); faltou CPF do pai; faltou documento de 
comprovação de renda da mãe e CTPS do pai incompleta (verificar Quadro 
3 do edital). Faltou informações sobre a renda da família. A estudante 
deverá verificar o Quadro 3 do edital e enviar a documentação faltante. 

 Composição familiar incompleta; certidão de nascimento da estudante; 
faltou documento de identificação e comprovação de renda de Solene; 
faltou declaração de trabalho informal de Altamir, disponível no site do 
IFPE. Faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF de Israel. A 
estudante deve rever sua inscrição e enviar a documentação faltante de 
acordo com o Quadro 3 do edital. 

Jackson Florentino Da Silva 
Araujo

 RG do estudante e da esposa incompletos (faltou anexar página com 
foto). Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar 
toda a documentação pendente por e-mail. 

 Faltou anexar histórico do q-acadêmico; RG da estudante e do marido 
incompletos (não anexou página da foto); Enviar Contracheque do marido 
atualizado ou cópia da CTPS (página da foto, identificação, páginas de 
contrato de trabalho assinadas e cópia das páginas de alteração salarial 
atualizadas em 2018); faltou comprovação de renda da estudante; conta 
de energia não visível/identificável. Para maiores informações verificar 
Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-
mail. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (não 
anexou página da foto); Faltou anexar histórico do q-acadêmico; RG do pai 
incompleto (não anexou página da foto); Faltou documentação da mãe 
(RG, CPF, comprovação de renda, no caso de desemprego cópia da CTPS). 
Faltou comprovação de renda da estudante. Para maiores informações 
verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente 
por e-mail. 



122.099.624-63

124.775.664-58

115.593.844-50

144.203.344-44 José Bezerra De Lima Neto

João Matheus Tenório Da 
Silva

 Cópia CTPS da mãe incompleta, faltou página com foto e página da 
identificação; Faltou inserir documento de identificação do irmão, CPF e 
comprovação de renda (cópia da CTPS); Faltou inserir comprovação de 
renda (cópia da CTPS) do estudante. Para maiores informações verificar 
Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-
mail.  

João Paulo Bezerra Da 
Silva

 Composição familiar incompleta, faltou inserir dois membros; RG do 
estudante incompleto (só anexou página da foto); RG de Janielle 
incompleto (só anexou página da foto); faltou cópia da CTPS de Janielle; O 
estudante só inseriu documentação de três moradores da casa e informou 
que tem quatro; Faltou esclarecer quem é o beneficiário do INSS e inserir 
cópia do cartão, já que o extrato não está identificado; o outro maior de 
idade deve apresentar comprovação de renda própria e o estudante 
também. No caso de desemprego deve ser anexada a cópia da CTPS. 
Faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF de um moradores 
da casa. Não foi possível identificar a declaração de ausência anexada; os 
RGs estão incompletos. Para maiores informações verificar Quadro 3 do 
edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

Joãogabrielde Azevedo 
Valença Gomes

 Declaração do ITR não informa a principal atividade e a remuneração 
média mensal. Poderá ser substituída por uma declaração do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais ou declaração de trabalhador rural disponível no site 
do Campus; faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF de 
JOSÉ GUSTAVO. Declaração de próprio punho do irmão, informando que 
não possui CTPS. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e 
encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

 Faltou anexar a conta de energia (deve estar com as informações visíveis 
e ser de 2018, não é preciso o comprovante de pagamento); RG e CTPS de 
Cícera incompletos; RG do estudante incompleto (só anexou página da 
foto); faltou certidão de nascimento do estudante; Faltou esclarecer qual a 
renda da família (trabalho informal, bicos, ajuda de terceiros, pensão, etc.) 
e anexar a documentação comprobatória. Para maiores informações 
verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente 
por e-mail. 



138.010.144-10

130.700.594-22

121.089.924-80 José Lucas Silva De Araujo

130.987.034-90

145.371.594-05

José De Souza Almeida 
Neto 

 RG (só anexou página da foto) e CTPS da mãe incompletos (faltou página 
de identificação e cópia das páginas de trabalho); RG (não anexou página 
da foto) e CTPS do pai incompletos (faltou página de identificação e cópia 
das páginas de trabalho); conta de energia não identificável (não é 
necessário anexar comprovante de pagamento). Faltou declaração de 
trabalho informal do pai disponível no site do Campus. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

José Eduardo Araujo Da 
Silva

 RG da mãe e da irmã incompleto, falta página com foto; conta de energia 
inválida, não foi possível ver o endereço e o mês de referência; faltou 
anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF de Evelyn. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital. 

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto); certidão de nascimento do estudante; RG da mãe 
incompleto; contracheque da mãe; CTPS do pai incompleta, falta página 
de identificação e cópia das páginas de contrato de trabalho; faltou anexar 
a cópia ou declaração de ausência do CPF do irmão. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

Kesly Kaylanne Nunes 
Guimarães 

 Extrato ou cópia do cartão bancário inválido, não tem o nome da 
estudante; composição familiar incompleta (só inseriu a mãe); Faltou o 
documento de identificação, CPF e comprovação de renda (caso maior de 
idade) de um dos moradores da casa; RG da mãe incompleto; faltou a 
comprovação de renda de todos os maiores de idade (cópia da CTPS e 
declarações). F</strong>altou anexar a cópia ou declaração de ausência 
do CPF de alguns moradores da casa. Para maiores informações verificar 
Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-
mail. 

Levi Manoel De Oliveira 
Brito

 Certidão de nascimento do estudante; faltou cópia da CTPS do pai e 
declaração de trabalhador informal disponível no site do Campus; Conta 
de energia desatualizada. Para maiores informações verificar Quadro 3 do 
edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 



073.626.914-24 Lucas Austriclinio Araújo 

123.470.154-51

116.061.684-10

079.924.564-08 Luiz Pedro Silva Gonçalves

 Composição familiar incompleta (não é possível identificar quem são os 
moradores da casa); RG do estudante incompleto (só anexou página da 
foto); RG de Nadja incompleto (só anexou página da foto); CTPS de Nadja 
incompleto (faltou página da foto); RG de Aldivanir incompleto (só anexou 
página da foto); RG de Maria das Neves incompleto (só anexou página da 
foto); O estudante informou que tem seis pessoas na casa, mas só 
apresentou documentação de quatro deles. Deverá enviar os documentos 
das outras pessoas. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital 
e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

Lucas Mateus Da Silva 
Leão

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto); RG (só anexou página da foto) e CTPS (falta página da 
foto e identificação) de Luzinete incompletos; RG de Gilberto incompleto 
(só anexou página da foto); Contracheque atualizado ou cópia das páginas 
de alteração salarial referente a 2018 de Gilberto; Conta de energia 
desatualizada; faltou informações referentes aos outros dois moradores da 
casa. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar 
toda a documentação pendente por e-mail. 

Luiz Felippe Santos De 
Freitas Nascimento

 Composição familiar incompleta, não é possível identificar quem são 
maiores de idade e menores de idade; RG do estudante incompleto (não 
anexou página da foto); documento de identificação do pai não 
visível/identificável; cópia da CTPS do pai incompleta; conta de energia 
desatualizada; faltou contracheque da mãe ou página de alterações 
salariais da CTPS atualizada em 2018; faltou as informações dos outros 
dois membros da casa. Para maiores informações verificar Quadro 3 do 
edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail.  

 Contracheque da mãe incompleto, não tem o mês de referência; faltou 
comprovação de renda do estudante; faltou comprovação do trabalho rural 
do pai (declaração do sindicato (constando atividade e remuneração 
mensal), ou declaração de trabalhador rural disponível no site do Campus. 
Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 



148.706.784-46 Maraiza De Araujo Souza

124.314.924-86 Maria Diana Rufino Araujo

073.350.394-28

113.589.314-45 Maria Jousileide Da Silva 

012.501.554-28 Marlene Cordeiro Teixeira

148.453.294-50 Mateus Da Silva Morais

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); faltou anexar 
declaração de trabalho informal da mãe disponível no site do Campus; 
conta de energia desatualizada; faltou anexar a cópia ou declaração de 
ausência do CPF da mãe e dos irmãos. Para maiores informações verificar 
Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-
mail. 

 RG da estudante e do esposo incompletos (faltou anexar página com 
foto). Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar 
toda a documentação pendente por e-mail. 

Maria Hevillyn Siqueira De 
Souza

 Composição familiar incompleta, faltou inserir o irmão; contracheque do 
pai referente a 2018; não inseriu documentação referente a mãe; faltou 
anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF do irmão. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

 Composição familiar incompleta, não inseriu a filha; RG do estudante 
incompleto (não anexou página da foto); Faltou anexar histórico do q-
acadêmico; faltou certidão de nascimento da filha; RG do marido 
incompleto (não anexou página da foto); contracheque do marido ou cópia 
das páginas de alterações salariais atualizadas em 2018; comprovação de 
renda da estudante, contracheque ou cópia da CTPS; Faltou anexar a cópia 
ou declaração de ausência do CPF da filha. Para maiores informações 
verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente 
por e-mail. 
 Apresentar contracheque ou cópia das páginas de alteração salarial 
atualizadas em 2018. 

 RG do estudante incompleto (não anexou página da foto); RG da mãe 
incompleto (não anexou página da foto); RG do pai incompleto (não 
anexou página da foto); RG da irmã incompleto (não anexou página da 
foto); Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar 
toda a documentação pendente por e-mail. 



125.598.694-89 Mateus Feliciano Sátiro

140.341.634-61

136.753.164-08 Natasha De Melo Silva

111.770.484-00 Rafael De França Silva 

714.345.144-47

 Composição familiar incompleta (esclarecer quem são os outros 
moradores); Extrato da pensão não identificável/visível; Não é possível ver 
no nome de quem está a conta de energia e qual o endereço; Uma das 
CTPSs não tem foto; faltou apresentar comprovação de renda do 
estudante; faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF de 
Ellen. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar 
toda a documentação pendente por e-mail. 

Natanael Do Nascimento 
Pereira

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto); faltou certidão de nascimento do estudante; RG de Márcia 
incompleto (não anexou página da foto); conta de energia desatualizada; 
faltou anexar a documentação referente a um dos membros da família. O 
estudante informou que são quatro pessoas na casa, mas só anexou 
documentação de três. Márcia faltou anexar declaração do Sindicato dos 
trabalhadores rurais ou preencher declaração de trabalhador rural 
disponível no site do Campus. Para maiores informações verificar Quadro 3 
do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

 Comprovação de renda da estudante; comprovação de renda da mãe da 
estudante (cópia CTPS e declaração de atividade informal); Faltou anexar 
a cópia ou declaração de ausência do CPF dos menores; Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

 RG da estudante incompleto (não anexou página da foto); conta de 
energia desatualizada; faltou cópia da página de identificação da CTPS da 
mãe. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar 
toda a documentação pendente por e-mail. 

Sarah Alves Do 
Nascimento

 Composição familiar incompleta; Faltou anexar histórico do q-acadêmico; 
Faltou certidão de nascimento da estudante; A estudante informou que 
tem sete pessoas na casa, mas só apresentou documentação de duas. Não 
acrescentou nenhuma comprovação de renda. Conta de energia 
desatualizada. A estudante deverá verificar sua inscrição e com base no 
Quadro 3 do edital encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 



123.118.284-95 Thiago Moraes De Souza 

105.198.134-48

137.987.514-55

051.180.194-78 Viviane Santos Marrocos

120.375.904-58

121.322.164-10

 RG do estudante incompleto (não anexou página da foto); RG de Maria 
Edvoneide incompleto (não anexou página da foto); Conta de energia 
desatualizada; contracheque de Jose Edeilson atualizado ou cópia das 
páginas de alterações salariais atualizadas em 2018. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

Valdomiro Barbosa 
Bergamo

 Composição familiar incompleta; contracheque da mãe desatualizado; 
faltou toda a documentação referente ao irmão; faltou comprovação de 
renda do estudante. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital 
e encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

Vitória Maria Da Silva 
Martins

 RG do estudante incompleto (só anexou página da foto); RG da mãe 
incompleto (não anexou página da foto); CTPS da mãe incompleta (não 
anexou página com foto e as páginas de contrato de trabalho); Não 
anexou declaração de trabalho informal coma a atividade exercida e o 
valor mensal ganho disponível no site do Campus; Não anexou declaração 
de outras fontes de renda com o valor da pensão; faltou anexar a cópia ou 
declaração de ausência do CPF da irmã. Para maiores informações verificar 
Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-
mail. 

 RG de Adeilson incompleto, falta página da foto; faltou contracheque do 
marido ou cópia da página de alterações salariais referente ao ano de 
2018 (junto com página da foto e identificação da CTPS); faltou cópia da 
página de identificação da CTPS da estudante e páginas de contrato de 
trabalho; faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF das 
menores. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e 
encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

Wellington Humberto Da 
Silva 

 Contracheque do pai desatualizado; faltou comprovante de renda do 
estudante. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e 
encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

Welyson David Almeida De 
Oliveira

 Contracheque de José Adelmo; Faltou documentação completa da tia e 
comprovação de renda do estudante. Para maiores informações verificar 
Quadro 3 do edital e encaminhar toda a documentação pendente por e-
mail. 



123.278.614-46

130.500.066-84 Yago Pedro Da Silva

117.458.284-78

119.605.284-08

Weslley Natã Carias 
Calumby

 Histórico incompleto; Composição familiar incompleta; RG do estudante 
incompleto (só anexou página da foto); RG de Maria incompleto (só 
anexou página da foto); CTPS de Maria incompleto (faltou parte da 
identificação); CTPS de João incompleto (faltou parte da identificação); 
Faltou esclarecer qual a renda da família e apresentar documentação 
comprobatória. Para maiores informações verificar Quadro 3 do edital e 
encaminhar toda a documentação pendente por e-mail. 

 Certidão de nascimento do estudante; faltou anexar a cópia ou declaração 
de ausência do CPF de Yalli Vitoria de Alencastro Silva. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

Yannara Fernanda Moraes 
Santos

 RG da estudante incompleto; falta certidão de nascimento da estudante; 
RG do pai incompleto; RG da mãe incompleto; faltou anexar a cópia ou 
declaração de ausência do CPF da irmã; conta de energia não identificável, 
não é necessário anexar o comprovante de pagamento. Para maiores 
informações verificar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 

Yoná Alice Cavalcante 
Lucena

 Composição familiar incompleta; RG do estudante incompleto (só anexou 
página da foto); Faltou anexar histórico do q-acadêmico; Certidão de 
nascimento da estudante; RG da mãe incompleto; Não foi possível 
visualizar o CPF da mãe; Faltaram os documentos do irmão e da cunhada e 
faltou anexar a cópia ou declaração de ausência do CPF do sobrinho. Para 
maiores informações consultar Quadro 3 do edital e encaminhar toda a 
documentação pendente por e-mail. 
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