
UFRRJ – Nova Iguaçu

Curso Pre-enem ÉTHOS

Seleção de Alunos – 2018

Nova Iguaçu 23 de Maio de 2018.

Primeira Reclassificação Pré-Enem ETHOS

Turno Tarde
ID  Nome

756   Alessandra Souza Andrade de Campos

1859   Marcele da Silva Barbosa

868  Verônica da Silva Lima

616 Vitória da silva montes de souza

Turno Noite
ID Nome

1847  Maicon Wendel Melo da Silva

1010    Taiane Cecílio Fernandes

1392   Jessica Oliveira dos Santos

2372  Juliane Marques de Paula

1165 Giovane Porto de Siqueira

618   Daniella Teixeira Lopes 

1340  Luciana Fulgencio dos Santos

1226  Joice de Souza Rodrigues

1658 Letícia de Oliveira Fernandes

641 Adriano De Assis Rosa

1006  Gabriel dos Santos Fonseca

Informações sobre a Matrícula:

Os candidatos selecionados deverão comparecer na sala da Secretaria do Curso Pré-Enem ÉTHOS 
(sala 104), situada no prédio da Pós-Graduação do Instituto Multidisciplinar – UFRRJ, no dia 26 de 
Abril, das 14hs às 20hs, para realizar a matrícula, com os seguintes documentos em mãos:

– Cédula de identidade: Fotocópia e original do documento de identificação. Em caso de não 
possuir tal documento, será aceita a certidão de nascimento.

– 02 fotos 3X4 recentes.

– Fotocópia e original de um comprovante de residência atualizado.

– Comprovante de escolaridade, conforme o quadro a seguir:



Para aluno que já concluiu o Ensino 
Médio:

Fotocópia do Certificado de Escolaridade ou declaração
original de conclusão do ensino médio

Para aluno cursando o 3º ano do Ensino 
Médio

Declaração que comprove ser aluno de instituição 
pública; ou

Declaração que comprove ser aluno (bolsista) de 
instituição privada.

Obs.: As fotocópias dos documentos não serão devolvidos.

– Caso o candidato seja menor de idade, a matrícula somente será realizada pelo responsável. O 
mesmo deverá apresentar Cédula de identidade (original e xerox) além preencher o termo de 
responsabilidade, a ser disponibilizado no momento da matrícula.

– No ato da matrícula o candidato ou seu procurador legal assinará o termo de concordância, no 
qual toma ciência e se submete às regras especificadas no item 7 do edital de seleção de alunos 
04/2018/PROEXT.

– O candidato terá sua matrícula indeferida se apresentar informações e/ou comprovantes 
inconsistentes, incompatíveis, insuficientes, ou que contrariem os termos desta chamada pública e 
as informações apresentadas no questionário socioeconômico preenchido para a sua participação no 
processo seletivo.

Reclassificações e abertura de novas vagas.

A divulgação de novas listas de candidatos selecionados para frequentar o Curso Pré-Enem ÉTHOS 
será realizada conforme se apurem a ociosidade de vagas no Curso. As divulgações das listas de 
convocação dos candidatos selecionados ocorrerão nas seguintes datas: 15/5 e 5/6. As listas serão 
divulgadas nos sites oficiais da Pró-reitoria de Extensão, Curso Pré-Enem Éthos e Instituto 
Multidisciplinar- UFRRJ.

Atenciosamente.

Coordenação do Curso Éthos.

      


