
REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

119151364

1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA). 3)Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade 

remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos 9 (CANDIDATA). 4)Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da 

composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família. 5)o	Caso o estudante não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos) e declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, 

informando há quanto tempo o estudante reside sozinho e como se mantém financeiramente, além de cópia da carteira de identidade dos pais. Caso não seja possível declaração dos pais, o estudante deverá apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas.

119134126 1) cópia da carteira de trabalho: páginas de contrato de trabalho de todos os membros da composição familiar. 2) declaração dizendo que não exerce atividade remunerada, datada e assinada do candidato, Bruno e Petrina.

119147658 1) Documentação conforme anexo III, parte 1, letra C, referente ao pai e a mãe da aluna. Em caso de falecimento, documentos conforme letra D; 2) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea VII, letra A e B referente a aluna; 3) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea VII, letras A e D, referente a irmã Bianca.

119131796
1)Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando (PAI). 2) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou 

arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos (CANDIDATA E MÃE). 3)DECLARAÇÃO DO PAI SOBRE VALOR RECEBIDO OU NÃO DE SEGURO-DESEMPREGO. EM CASO DE RECEBIMENTO, COMPROVANTE E DOCUMENTO QUE COMPROVE O PERÍODO DE RECEBIMENTO).

119133138 toda a documentação prevista no edital.

119156021

1) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;

2) Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside; 3) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 4) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso 

seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: de todos os membros maiores de 18 anos; 5) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: de todos os membros maiores de 18 

anos; 6) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: da irmã Ianny de Souza; 7) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração 

de próprio punho do responsável da família.

119138471

1)Documento de Identidade e CPF. 2)Documento de Identidade e CPF. 3)Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside. 4)Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos. 5)Cópia dos 3 

últimos contracheques. 6)Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. 7)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 

8)Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos. 9)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens. 10)Cópias das contas, 

dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família. 11)Caso o estudante não resida com os pais, deverão ser 

apresentados comprovantes de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos) e declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, informando há quanto tempo o estudante reside sozinho e como se mantém financeiramente, além de cópia da carteira de identidade dos pais. Caso não seja possível 

declaração dos pais, o estudante deverá apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas. OBS: AS PENDÊNCIAS SÃO RELACIONADAS A TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA.
119168515

1)Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos. 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em 

edital do candidato e da avó paterna.

119143028 1)declaração de que não exerce atividade remunerada (Kevellyn), 2) declaração de isento no imposto de renda, conforme link no edital (Kevellyn e Fernanda).

119158120
1) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Da candidata e da imrã Letcia de Souza; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link 

em edital: da candidata e da irmã Leticia de Souza; 3) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: da candidata e da imrã Leticia de Souza.

119139655

1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Lucas Fernandes/ Carla Fernandes; 2) Declaração de próprio punho informando que está desempregado e se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou 

arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos:  Lucas Fernandes; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: Ulisses Miranda/ Gabriele Fernandes; 4) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um 

dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família.

119142226 QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR PREENCHIDO E ASSINADO

119138829 1) Cópia da carteira de trabalho da candidata (págs de contrato de trabalho, mesmo que em branco)

119143751

1. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando DA CANDIDATA ( PÁGINAS DE CONTRATO DE TRABALHO )

2. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: 

3. Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: DA CANDIDATA

4. Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família: ÁGUA E LUZ

119144113 Faltou a declaração contábil de retirada de Pró Labore (feita e assinada por contador) referente aos três últimos meses.

119134176

1. Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; REFERENTE AOS PAIS 

2. Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside: REFERENTE AO PAI, SE NÃO POSSUIR ENVIAR DECLARAÇÃO EXPLICANDO PORQUE NÃO É POSSÍVEL ENVIAR O DOCUMENTO SOLICITADO.

119132996
1) Certidão de Casamento dos pais; 2) Em caso de separação sem reconhecimento legal,comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside. Não tem nenhuma documentação do pai; 3)  Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Do pai do candidato; 4) A mãe Maria de Lourdes Aragão Brandi afirma em " Declaração do 

Sr. Carlos Roberto se reside na mesma casa do candidato, e discriminar a sua renda.

119138895

1)Cópia dos 3 últimos contracheques (IRMÃO MARCUS VINICIUS). 2)Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando (IRMÃO GABRIEL). 3)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja 

isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATO, IRMÃO MARCUS, MÃE, PAI E IRMÃO GABRIEL). 4)Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos (CANDIDATO, IRMAO 

MARCUS, MÃE, PAI E IRMÃO GABRIEL). 5) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho (CANDIDATO). 6)Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a 

situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família (ÁGUA E LUZ). 7) DECLARAÇÃO DO CANDIDATO SOBRE RECEBER OU NÃO SEGURO-DESEMPREGO E VALOR PERCEBIDO.

119161898 1) declaração de próprio punho da candidata, informando que está desempregada e se exerce alguma atividade esporádica, e se recebe pensão alimentícia. 2) declaração da mãe da candidata (Avani Cosme) informando se recebe pensão de seu filho menor (Filipe).

119134613

1) Documento de Identidade e CPF. 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 3)Cópia dos 3 últimos contracheques. 4)Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. 5)Cópia da 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 6)Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos. 

7)Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família. 

119166262

1) Documento de Identidade e CPF: Pai de Israel de Holanda Cavalcanti e irmão Pedro Barbosa de H. Cavalcanti; 2)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; 3) Cópia dos 3 últimos contracheques; 4)Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações 

salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. De todos os membros maiores de 18 anos; 5) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: De todos os membros maiores de 18 anos; 6) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo 

ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos:  De todos os membros maiores de 18 anos; 7)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens; 8) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, 

de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família.

PENDÊNCIAS DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA CHAMADA E PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA

CONCURSO UFRJ/THE-ENEM - EDIÇÃO 2019/2

Página: 1 / 2 Preparado por Superintendência de Acesso e Registro - SuperAR / PR-1, em  08/08/2019.



REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

PENDÊNCIAS DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA CHAMADA E PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA

CONCURSO UFRJ/THE-ENEM - EDIÇÃO 2019/2

119167535

1. Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; 

2. Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside: 

3. Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: SE FOR O CASO 

4. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando DO CANDIADTO E DA MÃE ( PÁGINA CONTRATO DE TRABALHO ) 

5. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: DE AMBOS 

6. Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: DE AMBOS 

7. Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família: CONTAS DE ÁGUA E LUZ 

119130839
1) Cópia dos 3 últimos contra-cheques; 2) cópia da carteira de trabalho (último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho informando (de todos os membros maiores de 18 anos); 3) cópia d adeclaração de ajuste anual do Imposto de Renda (2018); 4) Declaração de próprio 

punhoinformando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento; 5) Comprovante de despesas.
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