
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - Ufac 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – Proaes 

 
 

EDITAL Nº 22/2017 – Proaes 

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL – CAMPUS FLORESTA 

 

RESULTADO PRELIMINAR 

 

 

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis – PROAES e a Comissão de Seleção de Bolsas do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil tornam público o resultado preliminar do Edital Nº 22/2017 – Residência Estudantil – Campus Florestal, conforme 

consta no Anexo. 

 

O estudante poderá interpor recurso no dia 26 de maio de 2017, das 8h Às 12h e das 14h às 18h, na Sala da Assistência 

Estudantil no Núcleo de Apoio à Inclusão – NAI/CZS, Campus Cruzeiro do Sul. 

 

A documentação complementar se for o caso, deverá ser entregue em envelope devidamente lacrado e identificado com o 

nome do estudante, no ato do recurso. 

O Resultado Final será publicado no dia 30 de maio de 2017, no endereço eletrônico www.ufac.br. 

 

Rio Branco- AC, 25 de maio de 2017. 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

 

http://www.ufac.br/


ANEXO 

CAMPUS CRUZEIRO DO SUL 

NOME CPF Curso Classificação 

Carmen Ayra Castilo 546.327.062-72 Enfermagem 

INDEFERIDO – Não entregou certidão negativa de antecedentes criminais do 
estado do Acre e estado de origem; certidão de nada consta de inquérito 
criminal da Polícia Civil do estado do Acre e estado de origem; carteira de 
trabalho. 

Cíntia Juliana de Oliveira Silva  337.263.558-65 Eng. Agronômica 
INDEFERIDO – Não apresentou declaração de desemprego e extrato 
bancário dos 03 (três) últimos meses;  

Elaine Samira Ribeiro de 
Araújo 

013.788.652-78 
Engenharia 

Florestal 

INDEFERIDO - Não apresentou certidão de nada consta de inquérito criminal 
da Polícia Civil; carteira de trabalho de Diego Felipe Ribeiro; extrato bancário 
dos 03 (três) últimos meses própria e dos membros do grupo familiar maiores 
de 18 anos. 

Francisca Jeene de Oliveira 
Lima 

011.737.532-22 Letras Espanhol 
INDEFERIDO - Não apresentou certidão de nada consta de inquérito criminal 
da Polícia Civil; certidão negativa de antecedentes criminais; certificado de 
conclusão de ensino médio;  

Iricelia Vieira Cardoso 005.075.522-61 Eng. Agronômica 

INDEFERIDO – Não entregou cópias do CPF e Carteira de identidade própria; 
certidão negativa de antecedentes criminais; certidão de nada consta da 
Polícia Federal; certidão de nada consta de inquérito criminal da Polícia Civil; 
declaração de desemprego própria e extrato bancário dos 03 (três) últimos 
meses; não entregou os documentos exigidos no edital de Abel Nunes 
Cardoso e Luzia Vieira Cardoso. 

Ilson Marinho Soares  012.842.852-00 Eng. Florestal 
INDEFERIDO – Não apresentou extrato bancário dos 03 (três) últimos meses; 
documentos de Gilson Marinho Soares e carteira de trabalho de Percilia da 
Silva Marinho. 

Jardel Moura de Souza 020.359.392-83 
Ciências Biológicas 

Licenciatura 

INDEFERIDO - Não apresentou certificado de conclusão de ensino médio; 
certidão negativa de antecedentes criminais; certidão de nada consta de 
inquérito criminal da Polícia Civil; extrato bancário dos 03 (três) últimos meses 
dos membros do grupo familiar maiores de 18 anos; carteira de trabalho 
própria e de Jonatan Moura de Souza. 

José Robson Cabral de Souza  764.915.012-72 Letras Português 

INDEFERIDO – Não apresentou certificado de conclusão de ensino médio; 
certidão negativa de antecedentes criminais; certidão de nada consta de 
inquérito criminal da Polícia Civil; extrato bancário dos 03 (três) últimos 
meses; 

Jennifer Shyrlen Pereira  104.713.116-18 
Ciências Biológicas  

Bacharelado 
INDEFERIDO – Item 4.3 e 4.10; não apresentou certidão de nada consta da 
Polícia Federal; extrato bancário dos 03 (três) últimos meses; 



João Paulo Marim Sebim 041.410.372-65 Eng. Agronômica DEFERIDO 

Maria da Liberdade 
Albuquerque Monteiro 

931.265.902-25 Enfermagem 
INDEFERIDO - Não apresentou certidão de nada consta de inquérito criminal 
da Polícia Civil. 

Nayara Karine Silva 896.778.462-72 
 

Engenharia 
Florestal 

INDEFERIDO – Item 4.5 e não entregou extrato bancário de 03 últimos meses 
de Antonio Rosa da Silva e Diogo Vinicius da Silva. 

Niele de Souza Melo 015.350.372-61 Pedagogia 
INDEFERIDO – Não apresentou certidão de nada consta da Polícia Federal; 
histórico escolar com CR; fatura de energia elétrica do imóvel que a família 
reside dos meses de março ou abril; 

Radraque Rodrigues Correa 041.650.662-30 
Engenharia 

Florestal 

INDEFERIDO – Não apresentou certidão de nada consta de inquérito criminal 
da Polícia Civil; comprovante de renda dos 03 últimos meses (contracheque) 
de Maria Socorro Rodrigues da Silva; carteira de trabalho e extratos bancário 
de 03 últimos meses de Rafaela Rodrigues Correa. 

Sara Karolina Lima Gomes 033.762.542-57 
Ciências Biológicas 

- Licenciatura 

INDEFERIDO – Não apresentou cópia da carteira de trabalho, páginas de 
identificação, contratuais e rescisão; certidão de nada consta de inquérito 
criminal da Polícia Civil. 

Ygor Antônio de Andrade Leão  032.203.312-89 Eng. Agronômica 

INDEFERIDO – Não apresentou carteira de trabalho, páginas contratuais e 
rescisão própria; declaração de desemprego e extratos bancários de 03 
últimos meses; cópia de contracheque do mês de março de Sonia Maria 
Barroso de Andrade. 

 
 
  


