
UFABC - SISU 2021.1 - 1 CHAMADA DA LISTA DE ESPERA - SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULAS INDEFERIDAS

(Referente publicação Portaria Nº 015 de 26/07/2021)

CPF NOME MOTIVO DE INDEFERIMENTO (RENDA)

454***.***-67 ALLANAH LILLIAN LODI TRAYNOR

Não enviou documentos pendentes solicitados:

Ref. CNPJ em nome de Euzeni:

1)Declaração Negativa de Ocupação de Cargo, Emprego ou Função Pública - 

Declaração VIII, preenchida e assinada. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/doc/ufabc_2021_declaracoes_modelo_08.doc

2)Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), acompanhada 

do recibo de entrega, do referido exercício Ano Calendário 2019/Exercício 2020 OU 

Comprovante de situação de inexistência de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física (IRPF), Ano Calendário 2019/Exercício 2020 disponível em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/i

ndex.asp

3)Relatório mensal de despesas (modelo SEBRAE) referente à renda dos meses de 

julho a dezembro/2020. Preencher um para cada mês. Disponível em 

https://prograd.ufabc.edu.br/pdf/relatorio_receitas_brutas.doc

4)Extratos bancários de todas as contas (corrente e/ou poupança) em nome da 

pessoa jurídica e da pessoa física, referentes aos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2020.

5)Histórico de relacionamento financeiro - Registrato - disponível em 

https://credenciamento.bcb.gov.br/soupf
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CPF NOME MOTIVO DE INDEFERIMENTO (RENDA)

475***.***-80 IASMIN ALENCAR

Não enviou documentos pendentes solicitados:

Ref. CNPJ em nome de Eneas Cícero:

1)xtratos bancários de todas as contas (corrente e/ou poupança) em nome da 

pessoa jurídica e da pessoa física, referentes aos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2020.

2)Histórico de relacionamento financeiro - Registrato - disponível em 

https://credenciamento.bcb.gov.br/soupf

3)Se existirem despesas oficiais da empresa, solicitar que sejam informadas para 

composição do valor médio de renda.

467***.***-70 JHENNIFER LEITE DA SILVA

RENDA SUPERIOR.Os extratos demonstram uma renda média mensal de R$ 

7.476,66.

A declaração de faturamento anual havia demonstrado o valor de R$2.000,00, em 

janeiro de 2020.

Em caso de recurso, o empresário deve justificar os valores apresentados.
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