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RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INDEFERIDOS, APÓS RECURSO DE DOCUMENTAÇÃO (MATRÍCULA ON-LINE)  

 

LISTA FINAL  

 

 
POLO CANDIDATO SITUAÇÃO VAGA DOCUMENTOS AUSENTES 

Água Boa JOÃO MATHEUS MENDES DOS 

SANTOS 

INDEFERIDO AC Documento Oficial de Identidade 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Comprovante de residência 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Certificado de alistamento militar/reservista, para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 

anos 

Cuiabá ABRAAO DANZIGER DE MATOS INDEFERIDO L14 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pessoa negra (preta ou parda) - Foto individual 

 

Cuiabá ADRIANA NASCIMENTO COSTA INDEFERIDO L1 Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação ou documento judicial para os 

separados, quando for o caso) 

Declaração de União Estável para os casados sem vínculo formal (Para aqueles que declararem 

união estável) 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 

trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 

páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

 

Curso de Graduação em Ciência e Tecnologia – Bacharelado Interdisciplinar – Modalidade a Distância 



Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Autodeclaração referente ao não exercício de qualquer atividade remunerada. (Para maiores de 

14 anos) (Atenção ao item 9.3 deste anexo - comprovar relação de dependência financeira com o 

mantenedor do grupo familiar) 

Cuiabá ARIANE MARQUES DE ARRUDA INDEFERIDO L13 Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

2. Laudo médico assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau 

da deficiência, nos termos do art. 4° do Decreto n° 3298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a 

provável causa da deficiência e as limitações impostas pela (s) deficiência(s). Deve ainda conter o 

nome legível, assinatura, especialização, número de registro no Conselho Regional de Medicina 

(CRM), de acordo com o modelo constante na seção II do Anexo II do Edital. Somente serão 

aceitos laudos médicos emitidos nos últimos 12 meses 

Cuiabá DAMARIS NORONHA CARI INDEFERIDO AC Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

 

Cuiabá DANIEL FERNANDES RIBEIRO INDEFERIDO L1 Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

1. Autodeclaração referente ao não exercício de qualquer atividade remunerada. (Para maiores de 

14 anos) (Atenção ao item 9.3 deste anexo - comprovar relação de dependência financeira com o 

mantenedor do grupo familiar) 

Cuiabá EZEFFERTH CHLYSMAN 

ARAUJO FERNANDES 

INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pessoa negra (preta ou parda) - Foto individual 

 

Cuiabá FLÁVIO AUGUSTO OLIVEIRA 

BUENO 

INDEFERIDO L1 Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação ou documento judicial para os 

separados, quando for o caso) 

Declaração de União Estável para os casados sem vínculo formal (Para aqueles que declararem 

união estável) 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 



trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 

páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Autodeclaração referente ao não exercício de qualquer atividade remunerada. (Para maiores de 

14 anos) (Atenção ao item 9.3 deste anexo - comprovar relação de dependência financeira com o 

mantenedor do grupo familiar) 

Cuiabá GABRIELA BIANCA ALMEIDA 

DE SOUZA 

INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pessoa negra (preta ou parda) - Foto individual 

Pessoa indígena - Identificação étnica 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Cuiabá GUSTAVO BARBOSA PEREIRA INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Cuiabá HELENA KETHERYNE 

CORDEIRO DO AMARAL 

VAILANT 

INDEFERIDO AC Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Cuiabá HIANNY MARIA SILVA URT INDEFERIDO AC Documento Oficial de Identidade 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Comprovante de residência 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Cuiabá LAIS SANTANA VASCONCELOS INDEFERIDO AC Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Cuiabá LARISSA AGUIAR DA SILVA INDEFERIDO L1 Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação ou documento judicial para os 

separados, quando for o caso) 

Declaração de União Estável para os casados sem vínculo formal (Para aqueles que declararem 

união estável) 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 

trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 



páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Autodeclaração referente ao não exercício de qualquer atividade remunerada. (Para maiores de 

14 anos) (Atenção ao item 9.3 deste anexo - comprovar relação de dependência financeira com o 

mantenedor do grupo familiar) 

Cuiabá LEONE HENRIQUE PEREIRA 

MORAIS 

INDEFERIDO L6 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Cuiabá PHELIPE GABRIEL DOS SANTOS 

VIANA 

INDEFERIDO AC Documento Oficial de Identidade 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Certificado de alistamento militar/reservista, para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 

anos 

Cuiabá RAFAEL YAGO BAENA INDEFERIDO L1 Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação ou documento judicial para os 

separados, quando for o caso) 

Declaração de União Estável para os casados sem vínculo formal (Para aqueles que declararem 

união estável) 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 

trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 

páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 



Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Holerites/Contracheques/recibos de pagamento dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 E 

janeiro/2022 com a devida identificação da empresa - nome e CNPJ 

Cuiabá REGINALDO SILVA JUNIOR INDEFERIDO AC Certificado de alistamento militar/reservista, para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 

anos 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Comprovante de residência 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Documento Oficial de Identidade 

Cuiabá SIDNEI RODRIGUES DOS 

SANTOS 

INDEFERIDO L1 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

1. Holerites/Contracheques/recibos de pagamento dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 E 

janeiro/2022 com a devida identificação da empresa - nome e CNPJ 

Cuiabá TAYNARA TOMAZELLI 

FERNANDES 

INDEFERIDO L5 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Cuiabá VANESSA LEMES DA SILVA 

FIGUEIREDO 

INDEFERIDO AC Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Cuiabá VITORIA REGINA NASCIMENTO 

ZILIO 

INDEFERIDO AC Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Cuiabá YASMIN EVELYN GOMES DE 

ALMEIDA 

INDEFERIDO L1 Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Declaração de beneficiário de programa social, emitido pelo Centro de Referência em Assistência 

Socia 

Guarantã do Norte CAMILA NERIS MARINS INDEFERIDO L1 Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação ou documento judicial para os 

separados, quando for o caso) 

Declaração de União Estável para os casados sem vínculo formal (Para aqueles que declararem 

união estável) 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 



trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 

páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Holerites/Contracheques/recibos de pagamento dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 E 

janeiro/2022 com a devida identificação da empresa - nome e CNPJ 

Guarantã do Norte VINICIUS LUIZ DA SILVA 

NASCIMENTO 

INDEFERIDO AC Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Documento Oficial de Identidade 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Comprovante de residência 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Certificado de alistamento militar/reservista, para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 

anos 

Lucas do Rio 

Verde 

DARIANE BATISTA RODRIGUES INDEFERIDO L6 Documento Oficial de Identidade 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Comprovante de residência 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pessoa negra (preta ou parda) - Foto individual 

Pessoa indígena - Identificação étnica 

Lucas do Rio 

Verde 

EDUARDO ABRAHIM FARHAT 

TEIXEIRA 

INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pessoa negra (preta ou parda) - Foto individual 

Pessoa indígena - Identificação étnica 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Lucas do Rio 

Verde 

ELIEL AMANCIO DA SILVA INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Lucas do Rio 

Verde 

FERNANDA RODRIGUES VIEIRA INDEFERIDO L2 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual – incorreto com edital 

 



Lucas do Rio 

Verde 

LILIANE DA SILVA MORAIS INDEFERIDO L1 Documento Oficial de Identidade 

Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Autodeclaração referente ao não exercício de qualquer atividade remunerada. (Para maiores de 

14 anos) (Atenção ao item 9.3 deste anexo - comprovar relação de dependência financeira com o 

mantenedor do grupo familiar) 

Lucas do Rio 

Verde 

MARLENE PAULINO DA SILVA INDEFERIDO AC Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Lucas do Rio 

Verde 

MAYKON CHRISTIAN SOUSA 

CARDOSO 

INDEFERIDO AC Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Pontal do 

Araguaia 

ARTHUR VILARINHO 

MAUERVERK 

INDEFERIDO AC Documento Oficial de Identidade 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Comprovante de residência 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Certificado de alistamento militar/reservista, para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 

anos 

Pontal do 

Araguaia 

CHARLES ALVES DA SILVA INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pontal do 

Araguaia 

VINICIUS ANTUNES 

CASSANEGO 

INDEFERIDO L1 Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação ou documento judicial para os 

separados, quando for o caso) 

Declaração de União Estável para os casados sem vínculo formal (Para aqueles que declararem 

união estável) 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 

trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 



páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Autodeclaração referente ao não exercício de qualquer atividade remunerada. (Para maiores de 

14 anos) (Atenção ao item 9.3 deste anexo - comprovar relação de dependência financeira com o 

mantenedor do grupo familiar) 

Primavera do 

Leste 

LUAN VINICIUS GOMES DO 

PRADO 

INDEFERIDO AC Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Certificado de alistamento militar/reservista, para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 

anos 

Primavera do 

Leste 

VINICIUS LISBOA DA SILVA INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pessoa negra (preta ou parda) - Foto individual 

Pessoa indígena - Identificação étnica 

Sorriso BRUNA RODRIGUES RUFINO INDEFERIDO AC Documento Oficial de Identidade 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Comprovante de residência 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Sorriso GABRIEL MARTINS DE 

GOUVEIA 

INDEFERIDO AC Documento Oficial de Identidade 

Sorriso JÁDER BATISTA DA SILVA INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pessoa negra (preta ou parda) - Foto individual 

 



Tangará da Serra ALINE SPRICIGO DA SILVA INDEFERIDO L1 Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação ou documento judicial para os 

separados, quando for o caso) 

Declaração de União Estável para os casados sem vínculo formal (Para aqueles que declararem 

união estável) 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 

trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 

páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Holerites/Contracheques/recibos de pagamento dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 E 

janeiro/2022 com a devida identificação da empresa - nome e CNPJ 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Tangará da Serra EMILLY RAYNARA DA SILVA 

ARANTES 

INDEFERIDO L1 Documento Oficial de Identidade 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Comprovante de residência 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Autodeclaração de renda familiar 

Registro Geral 

Certidão de Nascimento ou de Casamento (com averbação ou documento judicial para os 

separados, quando for o caso) 

Declaração de União Estável para os casados sem vínculo formal (Para aqueles que declararem 

união estável) 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 

trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 

páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 



Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Holerites/Contracheques/recibos de pagamento dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 E 

janeiro/2022 com a devida identificação da empresa - nome e CNPJ 

Tangará da Serra GABRIEL DAVI ZUZA 

BARBALHO 

INDEFERIDO AC Comprovante de residência 

Certificado de alistamento militar/reservista, para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 

anos 

Tangará da Serra GUILHERME HENRIQUE 

FERREIRA NASCIMENTO 

INDEFERIDO L5 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Tangará da Serra JOYCE FERNANDA DE ALMEIDA INDEFERIDO AC Documento Oficial de Identidade 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

Comprovante de residência 

Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Tangará da Serra JYENIFFER SATIKO MIYOSHI 

DUARTE 

INDEFERIDO L1 Registro Geral 

1. Autodeclaração referente ao não exercício de qualquer atividade remunerada. (Para maiores de 

14 anos) (Atenção ao item 9.3 deste anexo - comprovar relação de dependência financeira com o 

mantenedor do grupo familiar) 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Autodeclaração de renda familiar 

Tangará da Serra LARISSA MARIA DE OLIVEIRA 

GONÇALVES 

INDEFERIDO AC Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio 

Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado 

Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral 

(apresentação obrigatória para os maiores de 18 anos) 

Tangará da Serra WILLIAMS AUGUSTO DIAS DOS 

SANTOS 

INDEFERIDO L2 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Autodeclaração de renda familiar 

Carteira de Trabalho com as seguintes páginas: de identificação, qualificação civil, do último 

contrato de trabalho e página seguinte (em branco) ou Autodeclaração que não possui carteira de 

trabalho. (Para os maiores de 14 anos); No caso de Carteira de Trabalho Digital, são necessárias as 



páginas de Identificação e campo Contrato de Trabalho (ainda que não possua contrato de 

trabalho). 

Extrato do FGTS atualizado, para os que tiveram ao menos um registro na CTPS 

Extratos Bancários (de todas instituições e contas bancárias que possuir vínculo) dos meses de 

novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 ou Certidão Negativa de Relacionamento com o 

Sistema Financeiro, disponível em https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS; (As 

movimentações bancárias (crédito ou débito) que extrapolarem a renda declarada devem ser 

esclarecidas por meio de declaração) 

Relatório Registrato do Banco Central com as informações correspondentes ao CCS-Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro de cada uma das pessoas do grupo familiar que não obtiveram 

certidão negativa do BACEN ou Autorização para UFMT solicitar o registrato ao Banco Central 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivo recibo referente ao ano base de 2020 

entregues à Receita Federal OU Declaração de Isento de Imposto de Renda para quem recebeu 

rendimentos inferiores à R$ 28.559,70 em 2020; 

Conta de energia elétrica de novembro/2021, dezembro/2021 E janeiro/2022 do endereço onde o 

grupo familiar reside 

1. Holerites/Contracheques/recibos de pagamento dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 E 

janeiro/2022 com a devida identificação da empresa - nome e CNPJ 

Vila Rica CASSIA GOMES DA CRUZ INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Vila Rica DANILO ALVES WANDERLEY INDEFERIDO L6 Pessoa negra (preta ou parda) - Vídeo individual 

Pessoa negra (preta ou parda) - Foto individual 

 

 

 

 
 

AC: AMPLA CONCORRÊNCIA 

L1: CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE 

O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012).  

L2: CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 

SALÁRIO MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012).  

L5: CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA Nº 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O 

ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012).  

L6: CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA 

Nº 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012). 

L13 - CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA 

L14 - CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E ESTUDANTE PRETO PARDO OU INDÍGENA DE ESCOLA PÚBLICA 
 

 


