SISU 2022.1 - 3ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA
Motivo dos indeferimentos
CPF

03/08/2022

NOME

MOTIVO
EM NOME DE ALISSON:
- Contracheque dos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, onde conste o valor total
do salário bruto (apresentou apenas adiantamento);
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII,
preenchida e assinada. Disponível em
https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2022_declaracoes_modelo_08.doc
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições
Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações
previdenciárias e detalhamento de remunerações
- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do recibo de
entrega, do referido exercício Ano Calendário 2020/Exercício 2021 OU Comprovante de
situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/IRPF (Exercício
2021) (disponível em
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/atual.app/paginas/mobile/restituicao
436.***.***-89 ALISSON RICHARD DOS SANTOS SOARES
mobi.asp)
EM NOME DE MIZHAEL:
- Documento de identidade
EM NOME DE NATHALLYN:
- Carteira de trabalho
- Declaração de ausência de Rendimentos - Declaração V, preenchida e assinada. Disponível em
https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2022_declaracoes_modelo_05.doc
- Certidão de nascimento
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições
Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações
previdenciárias e detalhamento de remunerações
- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do recibo de
entrega, do referido exercício Ano Calendário 2020/Exercício 2021 OU Comprovante de
situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física/IRPF (Exercício
2021) (disponível em
Formulário de caracterização Familiar preenchido com a composição do grupo Familiar
Documentação comprobatória de renda de cada um dos membros do grupo familiar de acordo
434.***.***-62
GABRIEL TEIXEIRA
com Anexo 6 do Edital 063/2021

1/4

SISU 2022.1 - 3ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA
Motivo dos indeferimentos
CPF

NOME

433.***.***-52

JOAO VICTOR VITORIANO FIRMO

427.***.***-21

LETICIA GAMA DIAS

465.***.***-09

MARIA LUIZA COUTO SANTANA

03/08/2022

MOTIVO
Faltou:EM NOME DE JOÃO:
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas foto, dados pessoais e Contrato de
Trabalho(último e próxima página em branco)
- Contracheques dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022
EM NOME DE NOEMI:
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições
Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações
previdenciárias e detalhamento de remunerações em https://meu.inss.gov.br/#/login
Formulário de caracterização Familiar preenchido com a composição do grupo Familiar
- Documentação comprobatória de renda de cada um dos membros do grupo familiar de
acordo com Anexo 6 do Edital 063/2021. Link https://prograd.ufabc.edu.br/sisu/docs-ep-ppirenda
Renda superior
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SISU 2022.1 - 3ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA
Motivo dos indeferimentos
CPF

458.***.***-35

NOME

PEDRO ARAO TEDESCHI

03/08/2022

MOTIVO

Não apresentou os seguintes documentos:
EM NOME DE VANESSA:
- Carteira de trabalho - páginas de Contrato de Trabalho (último e próxima página em branco)
- Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - Declaração VIII,
preenchida e assinada. Disponível em
https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2022_declaracoes_modelo_08.doc
- Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições
Previdenciárias disponibilizado pela Previdência Social, constando todas as relações
previdenciárias e detalhamento de remunerações
Ref. CNPJ 36.***.***/0001-88:
- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de novembro e dezembro de
2021 e janeiro de 2022.
- Relatório mensal de despesas, sugerido pelo SEBRAE referente aos meses de novembro e
dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (preencher um para cada mês). Disponível em
https://prograd.ufabc.edu.br/pdf/relatorio_receitas_brutas.doc
- Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ano
2021
- Histórico de relacionamento financeiro – Registrato - Apresentar documento em nome da
pessoa física e em nome da empresa, com relatório completo, contendo Contas e
Relacionamentos em Bancos (CCS). Acessar em https://registrato.bcb.gov.br/registrato/login/
- Extratos bancários de todas as contas bancárias em nome da pessoa física e da pessoa jurídica
dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022.
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SISU 2022.1 - 3ª CHAMADA DA LISTA DE ESPERA
Motivo dos indeferimentos
CPF

NOME

502.***.***-39

RHAYANA ROCHA MAGELLA

443.***.***-28

SOFIA CLARA DEL FIOL ROSA

515.***.***-33

VICTOR GHION PEREIRA

03/08/2022

MOTIVO
EM NOME DE LUCINEIA:
- Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada do recibo de
entrega, do referido exercício Ano Calendário 2020/Exercício 2021 (todas as páginas) apresentou apenas recibo de entrega
- Ref. CNPJ :
- Declaração de Faturamento da empresa referente aos meses de novembro e dezembro de
2021 e janeiro de 2022, informando receitas e despesas.
- Relatório mensal de despesas, sugerido pelo SEBRAE referente aos meses de novembro e
dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Preencher um para cada mês. Disponível em
https://prograd.ufabc.edu.br/pdf/relatorio_receitas_brutas.doc
- Histórico de relacionamento financeiro – Registrato - Apresentar documento em nome da
pessoa física e em nome da empresa, com relatório completo, contendo Contas e
Relacionamentos em Bancos (CCS). Disponível em
https://registrato.bcb.gov.br/registrato/login/
- Extratos bancários de todas as contas bancárias em nome da pessoa física e da pessoa jurídica
dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022.
Estudou em escola particular.
Não apresentou documentação comprobatória de renda.
Estudou em escola particular.
Não apresentou documentação comprobatória de renda.
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