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Rio de janeiro, 29 de agosto de 2018 

 

RESULTADO PRELIMINAR DO PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA – EDITAL 02/2018  

 

1. ATENÇÃO: o resultado preliminar pode sofrer alteração em decorrência dos documentos pendentes apresentados; 

 

2. Os alunos classificados que forem primeira inscrição devem providenciar a abertura de conta corrente imediatamente. Caso necessitem 

de documento para abertura de conta universitária, devem se dirigir à direção do Campus; 

 

3. Os alunos deverão entrar com recurso para entregar a cópia da documentação pendente até dia 31 de agosto, conforme edital. 

 

LISTA DE PRÉ - CLASSIFICAÇÃO/PENDÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA  

 

CPF SITUAÇÃO DOCUMENTOS PENDENTES  

01 111725837-81 classificado Nenhuma 

02 088822837-63 classificado  Certidão de nascimento da filha 

03 143648267-40 classificado 1. Declaração de ausência de rendimentos da mãe; 

2. As seguintes páginas da CTPS da mãe do aluno:  página do último contrato de 

trabalho e página seguinte em branco; 
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04 131942807-08 classificado 1. As seguintes páginas da CTPS de Marlene:  página do último contrato de trabalho 

e página seguinte em branco; 

2. As seguintes páginas da CTPS de Pedro Paulo:  página do último contrato de 

trabalho e página seguinte em branco; 

 

05 087052267-16 classificado 1. Declaração de ausência de rendimentos da filha (anexo VI do edital); 

2. Declaração de ausência de rendimentos da própria aluna (anexo VI do edital); 

3. As seguintes páginas da CTPS da filha:  páginas de identificação, do último 

contrato de trabalho e página seguinte em branco; 

4. As seguintes páginas da CTPS da própria aluna: do último contrato de trabalho e 

página seguinte em branco; 

 

06 198064837-90 classificado 1. As seguintes páginas da CTPS da própria aluna: do último contrato de trabalho e 

página seguinte em branco; 

2. Declaração que ateste trabalho informal da mãe, ver anexo V do edital (assinada 

pela mãe); 

 

07 140243787-08 classificado Nenhuma 

08 168117147-35 classificado 1. A seguinte página da CTPS de Wladimyr Rollemberg: página seguinte em branco 

referente ao último contrato de trabalho; 

 

09 108750917-33 classificado Nenhuma 

10 073532447 - 63 classificado Nenhuma 

11 142882347-60 classificado 1. Irregularidades na declaração de Valquíria. Favor fazer declaração idêntica ao 

anexo V do edital (data, assinatura, ocupação, RG etc); 

2. Comprovante de residência. 

12 15904575793 classificado Nenhuma 
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13 165254367-88 classificado Nenhuma 

14 123141587-84 classificado Nenhuma 

15 123505977-41 classificado Nenhuma 

16 117932257-61 classificado A seguinte página da CTPS do aluno: página seguinte em branco referente ao último 

contrato de trabalho; 

 

17 055399554-55 classificado Nenhuma 

18 153739117-80 classificado 1. As seguintes páginas da CTPS da própria aluna: do último contrato de trabalho e 

página seguinte em branco;  

2. Declaração de ausência de rendimentos da aluna (anexo VI do edital); 

 

19 126209077-64 classificado Nenhuma 

20 178 737 057 - 73 classificado 1. As seguintes páginas da CTPS do pai:  páginas de identificação, do último contrato 

de trabalho e página seguinte em branco; 

2. As seguintes páginas da CTPS do irmão do aluno:  último contrato de trabalho e 

página seguinte em branco; 

3. Comprovação de trabalho autônomo da mãe: cópia do guia de recolhimento do 

INSS do último mês;  

4. As seguintes páginas da CTPS da mãe:  páginas de identificação, do último 

contrato de trabalho e página seguinte em branco; 

5. Documentação complementar: laudo médico e/ou receita que ateste situação de 

doença crônica do irmão. 

21 157911157-25 Classificado. 

Aguardando 

recurso 

Nenhuma 
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22 171352107-51 Classificado. 

Aguardando 

recurso 

Nenhuma 

23 138027767-12 Classificado. 

Aguardando 

recurso 

1. A seguinte página da CTPS do aluno: página seguinte em branco referente ao 

último contrato de trabalho; 

2. A seguinte página da CTPS do irmão: página seguinte em branco referente ao 

último contrato de trabalho; 

3. Comprovante de residência. 

 

 

24 16896036745 Classificado. 

Aguardando 

recurso 

1- Documento de identificação do irmão (RG, CPF); 

2- Declaração de ausência de documento de Carteira de Trabalho assinada pelo 

irmão, em que conste, razão da ausência do documento, trabalho, renda, data e 

assinatura do mesmo; 

3- Documento que comprove que alteração de endereço para justificar uso de 

transporte no deslocamento para o campus. 

 118880027-27 Desclassificado 

Ausência de ficha 

de inscrição 

 

 

 77370120791 Desclassificado 

Ausência de ficha 

de inscrição 

 

 53024729704 Desclassificado 

Ausência de ficha 

de inscrição 

 

 102506147-07 Desclassificado- 

entrega fora do 

prazo 
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