
 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 01/2021 
Processo de Seleção para o Programa de Bolsas Santander Graduação  

– Edição 2021 
 

RELAÇÃO DOS APROVADOS 2º ETAPA  

Segue a relação dos alunos “APROVADOS” na prova de língua portuguesa, nesta etapa foram 
classificados os candidatos com nota igual ou superior a 60 (sessenta), conforme regras do edital. 

Informações para a 3º ETAPA: 
 
A 3º Etapa (eliminatória) consiste na Entrega de Documentação (Comprovante de renda do grupo familiar e Ficha 
Socioeconômica). 
A ficha socioeconômica já disponível www.uninter.com/projetosespeciais em Cronograma do Projeto no Item 3º 
Etapa (eliminatória), conforme modelo abaixo: 

 
 

 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 22 a 26/04/2021 às 23h59mim O candidato deve encaminhar os 
documentos para o e-mail projetosespeciais@uninter.com em formato PDF, os documentos devem estar 
legíveis. 
 

 APRESENTAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO (A) ALUNO (A) E DOS MEMBROS DO GRUPO 
FAMILIAR – (cópias simples), conforme lista abaixo:  

 
• Carteira de Identidade (frente e verso) ou outro documento oficial com foto do (a) candidato (a) e de TODOS os membros 

do núcleo familiar, com idade igual ou superior a 18 anos, (Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Habilitação-CNH, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Passaporte ou Carteira de Identificação Profissional); 

• Certidão de nascimento ou Registro Geral (frente e verso) oficial com foto do (a) candidato (a) ou do membro familiar 
com idade inferior a 18 anos; 

• CPF do (a) candidato (a) e de TODOS os membros do núcleo familiar  
• Comprovantes de residência atualizado - Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel).  
• Carteira do Trabalho e Previdência Social (páginas com foto e dados pessoais e registro de emprego).  
• Documentação atualizada de comprovação de todas as rendas de todos os membros do núcleo familiar, inclusive 

do (a) próprio (a) CANDIDATO (A), com ou sem vínculo empregatício, com idade igual ou superior a 18 anos, considerando: 
• Comprovantes de rendimentos – Holerite ou Contracheque. 

o Para trabalhadores assalariados – Último contracheque, ou da declaração do imposto de renda 2020; se o órgão 
empregador não emitir contracheques, deverá ser apresentada a cópia da carteira de trabalho – páginas de identificação, 
páginas do contrato de trabalho (da última assinatura até a seguinte pág. em branco) e páginas das atualizações salariais, 
que obrigatoriamente deverão conter informações salariais atualizadas. (Deverá identificar as cópias com o nome do 
integrante do núcleo familiar) 

o Aposentados / Pensionistas ou Auxílio Doença – Último comprovante de pagamento do benefício, emitido pela 
internet no endereço eletrônico: https://meu.inss.gov.br/central/index.html ou solicitar à agência do INSS ou declaração 
do imposto de renda 2020. Não será aceito extrato de pagamento bancário. Se aposentado, pensionista, ou recebedor 
de auxílio de outros órgãos, apresentar o último contracheque.  

o Trabalhadores Autônomos e profissionais liberais – Contrato de Prestação de Serviço, onde vem especificado o 
valor do pagamento mensal, ou documento do imposto de renda 2020 ou o RPA (recibo de pagamento Autônomo) ou 
DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos);  Se for trabalhador autônomo e/ou informal, 
prestador de serviços (ex. Diarista, Pedreiro, Motorista de aplicativo, Manicure, Revendedor (a) de catálogos etc.), deverá 
apresentar declaração individual de rendimento, constando informações de função, tempo de atividade e valor de renda 
mensal. O modelo atualizado da declaração encontra-se disponível no site: www.uninter.com/projetosespeciais 
“Declaração de Trabalho Autônomo/Informal”.  

o Estudante ou familiar sem renda – Comprovar a renda familiar usando um dos documentos solicitados acima. 
 

Na 3º etapa, conforme regras do edital serão analisados os seguintes itens dos candidatos: 
 

1) Apresentar baixa condição socioeconômica, com renda per capita de todo grupo familiar de até 3 salários 
mínimos; 

2) Ter no mínimo 12 mensalidades do seu curso a vencer com a Instituição; 
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3) Será permitida a concessão da bolsa aos alunos que sejam apoiados pelo PROUNI, FIES ou qualquer 
outro órgão de fomento, porém fica vedada a participação de aluno que já goze de apoio integral de 
referidas entidades. 

4) É vedada a participação de colaboradores da instituição e de alunos (as) que possuem bolsa de estudos 
concedida pelo grupo UNINTER. 

5) Estar com matrícula ativa durante todo o processo de seleção e obrigatoriamente, durante todo o período 
que estiver recebendo o benefício 

 
Resultado da 3º Etapa: 29/04/2021 às 15h. 

 

Nº CPF NOME 
1 019.367. XXX -09 ADRIANE PAULISTA 
2 087.716. XXX -78 AMANDA ZANLUCA DA SILVA 
3 087.645. XXX -22 ANA CLÁUDIA MACIEL 
4 029.679. XXX -36 ANDREIA DOS SANTOS AGUIAR 
5 097.062. XXX -48 CAMILA ADRIANE PASSOS 
6 088.401. XXX -60 CAMILA DE LIMA CALISTO 
7 032.385. XXX -94 CELINA FAUSTO KEMPCZINSKI DE ARAUJO 
8 986.984. XXX -30 EDIANE DE ANDRADE LIMA CARVALHO 
9 065.220. XXX -96 EMANOELLEAPARECIDA MACIEL CARDOSO SANTANA 
10 061.934. XXX -64 FRANCISCA MARIA DE SOUZA DOMINGUES 
11 116.574. XXX -67 GABRIELLE DE AZEVEDO SANTOS 
12 452.198. XXX -90 ISABELA GARCIA FOGAÇA 
13 068.846. XXX -40 ISABELY YASMIN KICHILEVCZ 
14 124.660. XXX -00 LUANA VITÓRIA BASTOS DE CASTILHOS 
15 109.308. XXX -00 MARCIELI KOVALSKI 
16 445.470. XXX -85 MARCOS TIBERIO GONÇALVES 
17 101.238. XXX -46 MARIA CILMÉRIA DIAS DOS SANTOS 
18 044.044. XXX -85 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOUZA 
19 088.147. XXX -10 PRISCILA ANTUNES DA SILVA 
20 129.817. XXX -98 TAIS BRAGANCA SOBREIRA 
21 057.732. XXX -89 VANESSA APARECIDA CARVALHO MOREIRA PACHECO 
22 026.150. XXX -59 VANESSA DA SILVA COSTA 
23 702.035. XXX -82 VITÓRIA FERREIRA ROCHA 
24 046.656. XXX -80 WILLEM SOUZA TAVARES 

 

Atenciosamente 

Cássia Cristina Ferreira 
Coordenadora do Projetos Especiais UNINTER 

 


