
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

Edital nº 13/2015/PROEN/UFCA

RESULTADO DO RECURSO DA 4ª LISTA DE ESPERA

A Pró-Reitoria  de  Ensino  divulga  o  resultado  do  recurso  da  análise  das  documentações  de
solicitação de matrícula referentes à 4ª Convocação de Lista de Espera do SiSU 2015.1.

IMPORTANTE: A reclassificação referente à 4ª convocação da Lista de Espera será divulgada no 
Resultado Final.
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CURSO TURNO FORMAÇÃO ENEM NOME NOTA
MODALID

ADE
POSIÇÃO

SITUAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO

PENDÊNCIA
RESULTADO DO 
RECURSO

ENGENHARIA CIVIL Integral Bacharelado 141033892460 GILIARD GOMES ANGELO 612,14 L2 19 PENDENTE

(1) Entregar cópia do histórico do Ensino 
Médio;(2) Entregar extrato de benefício e 
extrato bancário do pai do candidato dos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 
2014;(3)Entregar cópia da CTPS do 
candidato das páginas referentes à 
identificação, qualificação civil, alterações 
salarias, último contrato de trabalho com a 
seguinte em branco e anotações gerais. (4) 
Entragar Declaração de Isenção de imposto 
de renda do candidato e de seu pai com o ano
calendario 2013.

DEFERIDO

ENGENHARIA CIVIL Integral Bacharelado 141041639310 ISRAEL JULIO DA SILVA 611,3 L2 20 PENDENTE

(1) Entregar cópias da CTPS do candidato, 
de sua irmã e de sua mãe das páginas 
referentes à páginas referentes à 
identificação, qualificação civil, alterações 
salarias, último contrato de trabalho com a 
seguinte em branco e anotações gerais; (2) 
Entregar cópia do extrato de pagamento da 
mãe dos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2014. (3) Entregar 
comprovação de renda da irmã do candidato 
dos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2014. (4) Entregar Declaração de isenção 
de imposto de renda dos membros da família
com o ano calendário 2013.

DEFERIDO

ENGENHARIA CIVIL Integral Bacharelado 141079516592
GABRIELA ESTHEFANE 
FREIRE DE SA

561,78 L3 14 PENDENTE
(1)Entregar cópia do Título de Eleitor do 
candidato.

DEFERIDO

MEDICINA Integral Bacharelado 141012055381 CAIO BRAGA DE SOUSA 707,44 L1 1 PENDENTE

(1) Entregar Declaração de isenção de 
imposto de renda do candidato e de sua mãe 
com o ano calendário 2013. (2) Entregar 
extratos de benefício (disponível nas 
agências do INSS) dos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2014.

Candidato excluído do 
processo seletivo por 
não entrega dos 
documentos pendentes

MEDICINA Integral Bacharelado 141028813794
GABRIELA THAIS 
GONCALVES

705,68 L1 2 PENDENTE

(1) Entregar Declaração de desemprego da 
candidata e de sua mãe. (2)Entregar cópia da 
CTPS da candidada e do pai, da mãe e do 
irmão das páginas referentes à identificação, 
qualificação civil, altereção salarial, último 
contrato de trabalho com a segunte em 
branco e anotações gerais). (3)Entregar De 
claração de Isenção de imposto de renda da 
candidata e de sua mãe com o ano calendário
2013. 

DEFERIDO

MEDICINA Integral Bacharelado 141010178698 GABRIELLE TELLES SILVA 705,04 L1 3 PENDENTE (2) Entregar Declaração de Isenção de 
imposto de renda da candidata, de seus pais e
de seu avô com ano calendario 2013. (2) 

DEFERIDO
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Entregar extrato de benefíco (disponível nas 
agências do INSS) do avô dos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2014. (3) 
Entrgar cópia da CTPS da candidata e de 
seus pais referentes à referentes à 
identificação, qualificação civil, altereção 
salarial, último contrato de trabalho com a 
segunte em branco e anotações gerais). (4) 
Entregar Declaração de desemprego da 
candidata.

MEDICINA Integral Bacharelado 141027884558
ALBERTO PEREIRA FIRMINO 
FILHO

703,54 L1 6 PENDENTE

(1) Entregar declaração de Isenção de 
imposto de renda do candidato, de sua mãe e 
de suas irmãs com ano calendário 2013. 
(2)Entregar extratos de benefício (disponível 
na agências do INSS) do pai e da tia do 
candidato dos meses de OUTUBRO, 
NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2014.

DEFERIDO

MEDICINA Integral Bacharelado 141002868273
DIOGENES DIEGO GOMES 
PEREIRA

701,8 L1 8 PENDENTE
(1)Entregar De claração de Isenção de 
imposto de renda do pai e da mãe e do 
candidato com o ano calendário 2013.

DEFERIDO
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