
 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE SORTEIO REFERENTE AO 
EDITAL 010/2015 – PNE -  RESIDENCIAL GUADALUPE - COMPLEMENTAR 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM 27/03/2015 

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de 

Habitação, torna público o resultado do sorteio da extração do Concurso da 

Loteria Federal nº. 4957-3 da Caixa Econômica Federal – CAIXA, realizado às 

19:00 horas do dia 28/03/2015. 

  

Resultado do 1º. Prêmio – 63.487 

 

Conforme prevê o Edital 010/2015 publicado no Diário Oficial do Município em 

27/03/2015, foram sorteados os candidatos cujos dois últimos números que lhes 

foi atribuído corresponderam à dezena do primeiro prêmio. Posteriormente, os 

candidatos sorteados receberão no endereço cadastrado, carta-convite e/ou 

telegrama para comparecimento à reunião, onde serão informados acerca de 

todas as regras do PMCMV, em especial, dos critérios de enquadramento, 

documentação necessária e prazo-limite para entrega da documentação, o qual, 

se descumprido, caracterizará desistência. 

 

1 Atendimento aos candidatos sorteados 

Serão convocados para contratação somente os candidatos validados pela Caixa, 

após verificação dos seguintes requisitos: 

a. pesquisa cadastral mencionada no item 6 do Edital nº 10/2015 

b. ser brasileiro nato ou naturalizado; 

c. ser detentor de visto permanente no País, no caso de estrangeiro; 

d. possuir renda familiar bruta inferior ou igual a R$ 1.600,00; 

e. não ser proprietário ou promitente comprador ou cessionário de imóvel 

residencial ou arrendatário de imóvel dentro do Programa de Arrendamento 

Residencial – PAR; 



f. não ser detentor de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da 

Habitação; 

g. ser maior de 18 anos ou emancipado 

 

2 Regras fixadas para o Edital 

As regras estabelecidas no presente Edital são válidas única e exclusivamente 

para este processo seletivo. Casos omissos serão tratados individualmente pela 

Secretaria Municipal de Habitação. 

 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS SORTEADOS CONFORME EDITAL Nº. 
010/2015 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 27/03/15. 

Sorteio Guadalupe - PNE   

Extração 4957-3 de 28/03/2015   

     

Sorteados     

Ordem Inscrição CPF Nome data_nascimento 

1 187 44355157768 ORLANDO RIANELLI 5/4/1950 

     

Reserva     

Ordem Inscrição CPF Nome data_nascimento 

1 87 78615399700 IARA MARQUES DA SILVA 26/9/1962 

     

 


