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RESULTADO PARCIAL: CADASTROS COM INCONSISTÊNCIAS 
 

CADASTROS COM    INCONSISTÊNCIAS 
As inconsistências encontradas nos cadastros devem ser corrigidas no recurso para que os estudantes sejam classificados. 
Na fase de Recurso o estudante pode solicitar que alguma informação seja alterada oua inscrição seja cancelada. 
Em caso de cadúnico com inconsistências não corrigíveis ou não cadastrado no Proaes, o estudante pode optar por enviar o termo. 

Matrícula Nome Auxílio 
Comprovaçã
o de renda 

Inconsistência 

202110000
6 

Deyarling 
Elena 

Padmore 
Rivas 

Solicito o 
Auxílio de 

Equipamento 
Termo 

DECLAROU NÃO ESTAR INSCRITA NO CADÚNICO.  Na etapa de recurso, deverá apresentar o termo 
comprobatório de Declaração de Renda, conforme item 5.1- II do Edital nº 06/2021 PROAECI/PROEX/UFES.É 
obrigatório anexar junto ao formulário online o documento oficial da testemunha. O termo deve estar 
completamente preenchido, inclusive com assinatura de testemunha (não pode ser membro do núcleo familiar 
informado) com documento de identificação em anexo. A assinatura da testemunha no termo deve ser idêntica 
a do documento de identificação anexado. Para fazer o cálculo da renda per capita, vide METODOLOGIA 
PARA CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA BRUTA MENSAL no anexo I do Edital. 
 

202113134
8 

Jéssica Vaz 
Gonçalves 

Solicito o 
Auxílio de 

Equipamento 
CadÚnico 

CADÚNICO DESATUALIZADO.  Na etapa de recurso, deverá apresentar cadúnico datado, carimbado e assinado 
pelo responsável do órgão competente. Poderá ser aceita a versão digital do Cadúnico, desde que contenha 
assinatura eletrônica/QR code, disponível no site: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/. No caso 
de não possuir o Cadúnico atualizado preencher e enviar o Termo Comprobatório de Declaração de Renda (Anexo 
II do EDITAL nº 06/2021 PROAECI/PROAEX/UFES).                                                                                                                                   
No caso de validação por Termo comprobatório de Declaração de Renda, é obrigatório anexar junto ao formulário 
online documento oficial da testemunha (ex: carteira de identidade, CNH, passaporte, CTPS, etc.) com assinatura 
idêntica ao do termo. 
A testemunha não poderá ser o estudante solicitante nem alguém da própria família, nem servidor lotado na 
Proaeci. O termo deve estar completamente preenchido, inclusive com assinatura de testemunha (não pode ser 
membro do núcleo familiar informado) com documento de identificação em anexo. Para fazer o cálculo da renda 
per capita, vide METODOLOGIA PARA CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA BRUTA MENSAL no anexo I do 
Edital. 

202113114
5 

Lucas 
Onorato 

Braga 

Solicito o 
Auxílio de 

Equipamento 
Termo 

A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA NÃO CONDIZ COM A DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO EDITAL.Na etapa de 
recurso, deverá apresentar o termo comprobatório de Declaração de Renda, conforme item 5.1- II do Edital nº 
06/2021 PROAECI/PROEX/UFES.É obrigatório anexar junto ao formulário online o documento oficial da 
testemunha. O termo deve estar completamente preenchido, inclusive com assinatura de testemunha (não pode 



ser membro do núcleo familiar informado) com documento de identificação em anexo. A assinatura da 
testemunha no termo deve ser idêntica a do documento de identificação anexado. Para fazer o cálculo da 
renda per capita, vide METODOLOGIA PARA CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA BRUTA MENSAL no anexo I 
do Edital. 

202113206
7 

Marcelo Silva 
Cruz 

Solicito o 
Auxílio 

Aquisição de 
Serviço 

Internet e o 
Auxílio 

Aquisição de 
Equipamento

. 

Termo 

NÃO ENVIOU O CADÚNICO OU DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE RENDA.  .Na etapa de recurso, deverá 
apresentar o termo comprobatório de Declaração de Renda, conforme item 5.1- II do Edital nº 06/2021 
PROAECI/PROEX/UFES.É obrigatório anexar junto ao formulário online o documento oficial da testemunha. O 
termo deve estar completamente preenchido, inclusive com assinatura de testemunha (não pode ser membro do 
núcleo familiar informado) com documento de identificação em anexo. A assinatura da testemunha no termo 
deve ser idêntica a do documento de identificação anexado. Para fazer o cálculo da renda per capita, vide 
METODOLOGIA PARA CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA BRUTA MENSAL no anexo I do Edital. 

202114006
5 

Paulo Cesar 
Aguiar Junior 

Solicito o 
Auxílio de 

Equipamento 
Termo 

INDEFERIDO EM VIRTUDE DA ASSINATURA DA TESTEMUNHA NO TERMO COMPROBATÓRIO DE 
DECLARAÇÃO DE RENDA SER DIFERENTE DA ASSINATURA NO DOCUMENTO DE CNH DA TESTEMUNHA. 
Na etapa de recurso, deverá apresentar o termo comprobatório de Declaração de Renda, conforme item 5.1- II do 
Edital nº 06/2021 PROAECI/PROEX/UFES.É obrigatório anexar junto ao formulário online o documento oficial da 
testemunha. O termo deve estar completamente preenchido, inclusive com assinatura de testemunha (não pode 
ser membro do núcleo familiar informado)  A assinatura da testemunha no termo deve ser idêntica a do 
documento de identificação anexado com documento de identificação em anexo.. Para fazer o cálculo da renda 
per capita, vide METODOLOGIA PARA CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA BRUTA MENSAL no anexo I do 
Edital. 

1.2637E+10 
Valdione dos 

Santos 
Ribeiro 

Solicito o 
Auxílio 

Aquisição de 
Serviço 

Internet e o 
Auxílio 

Aquisição de 
Equipamento

. 

CadÚnico 

O CÁDÚNICO ESTÁ DESATUALIZADO, estando em acordo com o Edital 06/2021 que estabelece, em seu item 
5.1- I que o documento deve ter a data de cadastro inferior a 2 anos, a contar da data de apresentação à Proaeci.   
Na etapa de recurso, deverá apresentar cadúnico datado, carimbado e assinado pelo responsável do órgão 
competente. Poderá ser aceita a versão digital do Cadúnico, desde que contenha assinatura eletrônica/QR code, 
disponível no site: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/. No caso de não possuir o Cadúnico 
atualizado preencher e enviar o Termo Comprobatório de Declaração de Renda (Anexo II do EDITAL nº 06/2021 
PROAECI/PROAEX/UFES). De acordo com o Item 5.2 do edital: No caso de validação por Termo comprobatório 
de Declaração de Renda, é obrigatório anexar junto ao formulário online documento oficial da testemunha (ex: 
carteira de identidade, CNH, passaporte, CTPS, etc.) com assinatura idêntica ao do termo. 
A testemunha não poderá ser o estudante solicitante nem alguém da própria família, nem servidor lotado na 
Proaeci. O termo deve estar completamente preenchido, inclusive com assinatura de testemunha (não pode ser 
membro do núcleo familiar informado) com documento de identificação em anexo. Para fazer o cálculo da renda 
per capita, vide METODOLOGIA PARA CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA BRUTA MENSAL no anexo I do 
Edital. 

202113132
1 

Whalleff 
Pereira da 

Silva 

Solicito o 
Auxílio 

Aquisição de 
Serviço 

Internet e o 
Auxílio 

Aquisição de 
Equipamento

. 

Termo 

NÃO ENVIOU O DOCUMENTO DA TESTEMUNHA QUE ASSINOU O TERMO COMPROBATÓRIO DE RENDA 
PARA FINS DE CONFERÊNCIA DA ASSINATURA.                                                                                                                                                                            
No caso de validação por Termo comprobatório de Declaração de Renda, é obrigatório anexar junto ao formulário 
online documento oficial da testemunha (ex: carteira de identidade, CNH, passaporte, CTPS, etc.) com assinatura 
idêntica ao do termo. 
A testemunha não poderá ser o estudante solicitante nem alguém da própria família, nem servidor lotado na 
Proaeci. O termo deve estar completamente preenchido. 



 

 

 


