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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus Realengo 
CoTP – Coordenação Técnico Pedagógica  

 
 

 
Rio de Janeiro, 02 de maio de 2017 

 
 
Resultado preliminar do Programa de Assistência Estudantil 2017/1 
 

 
LISTA DE PENDÊNCIA 

 

Prezados (as) estudantes, segue abaixo a listagem de pendências. Informamos que as mesmas poderão ser entregues na 

coordenação pedagógica nos dias 02/05 e 03/05 das 9h às 18h e no dia 04/05 até as 12h. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente,  

 

CoTP 
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Matrícula ou 
CPF Homologação em caso negativo, motivo 

10162118 Não Extrato bancário do estudante e da esposa. Caso não possua , trazer declaração 

152.747.437-
22 não 

Anexo II- Item B (cópia do RG do irmão); Anexo III- Item A: declaração de que não possui 
atividade remunerada, recebendo apenas o PBP (candidato) e cópia do último contracheque 
(pai); Item 6.3 (extrato dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta bancária 
(todos os membros da família) 
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10162132 não 

Anexo 2-documentos diversos: Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 
contendo todas as páginas com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais 
mantenedores da família. - Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, 
impressão da página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos 
os integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos. - Para moradia Própria - Certidão de 
Registro da Propriedade ou Contrato de Compra e Venda do imóvel. 
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003.981.737-
70 não 

Anexo 2- Item C: Cópia do CPF (filho); Anexo 3- Item A: declaração de que não tem renda e 
não exerce atividade remunerada (candidato e filho), cópia das páginas da CTPS solicitadas em 
edital ou declaração de que não possui CTPS (candidato, companheiro e filho); Item B: último 
imposto de renda ou impressão da página da receita federal que informa que o CPF não consta 
na base de dados (candidato, companheiro e filho) e comprovante de inscrição em disciplinas 
do candidato; Item C: Documentos referentres à moradia cedida (declaração feita pelo 
proprietário, com cópia do IPTU); Item 6.3: extrato dos 3 últimos meses ou declaração de que 
não possui conta bancária (candidato, companheiro e filho) 
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10161316 Não Inscrição em disciplinas, questionário, conta bancária. 

034.228.657-
99 não 

Anexo II: Item C (cópia do CPF do companheiro); Anexo III: Item A (declaração de que não 
exerce atividade remunerada, recebendo apenas o PBP) 

10131333 não 
Declaração de renda mensal, pois a que colocou no questionário não está de acordo com a 
entrevista. Extrato de conta bancária dos familiares. 
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10161281 não 

Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                             Pai: Não consta data de 
saída na CTPS;            CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco; 
-Termo de rescisão do último contrato de trabalho e 
das parcelas do seguro desemprego; 
-Declaração de próprio punho declarando estar 
desempregado e/ ou não possuir nenhum tipo de 
renda (Modelo em anexo)                                                                           
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10162213 não 

Anexo 2 A) para aposentado: contracheque ou último detalhamento de crédito, comprovando o 
recebimento de aposentadoria; 
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho 
e folha seguinte em branco. 
Para: Empresários, autônomos, profissionais liberais:- CTPS registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco; 
documentação de moradia, de acordo com o quadro explicativo do edital. B) Documentos 
Diversos: 
- Certidão de casamento ou comprovação de existência de união estável dos pais, se for o caso, 
certidão de casamento averbada com separação ou divórcio; para candidatos que residam com 
os pais. 
- Certidão de casamento dos pais ou comprovante da existência de união estável dos pais, para 
candidatos que residam com os pais 
O Programa é destinado aos estudantes regularmente  matriculados no campus Realengo dos 
cursos presenciais em situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, que possuam 
prioritariamente renda  igual ou inferior a um salário mínimo e meio na data vigente deste 
Edital, obedecendo à ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária. 
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10171318 Sim   

10152321 não Extrato do FGTS do pai, extrato bancário dos familiares 

10131312 não 
ítem 6.3 do edital  - para a mãe: extrato bancário ou declaração caso não posssua conta em 
banco. Cópia da página 16 da CTPS. Para o pai:Extrato atualizado da conta vinculada ao FGTS  

12101985 não Extrato bancário dos familiares maiores de idade e extrato bancário 
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10162331 não 

Anexo II quadro 2.2 A - para pensionista:comprovante atualizado de pagamento de pensão por 
morte e/ou pensão alimentícia paga pelo pai ou mãe, emitido pela Vara de Família Caso a 
pensão alimentícia seja informal, apresentar declaração do responsável atestando o acordo 
verbal, onde conste o valor recebido, o nome do beneficiário, nome dos pais e número dos 
documentos de identificação (RG e CPF), data e local e assinatura do declarante; 
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10151221 não 
Anexo II Quadro 2.2  - para trabalahador do mercado informal - declaração de próprio punho 
do trabalhador informando a atividade que exerce e os rendimentos oriundos da mesma 
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10162326 Não 

Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas com o Recibo 
de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores da família; - Em caso de 
pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da página da Receita que 
informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os integrantes do grupo familiar 
maiores de 18 anos;                                             Declaração feita pelo proprietário do imóvel 
atestando a cessão do imóvel 
ou cômodo, com cópia do IPTU  (Próprietário não consta como pertenncente ao grupo familiar)                                                                                                                                
Comprovante ou declaração de recebimento do benefício declarado no formulário. 
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076.311.677-
70 não   

10162121 sim   

170.069.037-
00 não 

Item 6.3: Extrato dos últimos 3 meses ou declaração de que não possui conta em banco 
(candidato, pai e mãe) 
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10162332 não 

Pai: Termo de rescisão do último contrato de trabalho e 
das parcelas do seguro desemprego; 
-Declaração de próprio punho declarando estar 
desempregado e/ ou não possuir nenhum tipo de 
renda (Modelo em anexo).                                                                         Grupo:   Última 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos; 
Item 6.3: Extratos bancários do grupo familiar - 3 últimos meses;                                                                                                             
IPTU - páginas da identificação do 
imóvel e do proprietário, descrição do 
imóvel. 
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10132216 não 
comprovante de rendimentos e comprovante IR da mãe. Comprovante de residência. Aluna: 
declaração isenta IR. 

10162103 não 

Questionário, Adriana- declaração q não trabalha, cpf e identidade. Beatriz -declaração q não 
trabalha, Natália- declaração q não trabalha, IRPF de todos os familiares, extrato bancário de 
todos maiores de idade. Ailton- possui CTPS? Identidade e CPF do Ailton 

162.453.867-
30 não 

Item 6.3: Extrato dos últimos 3 meses ou declaração de que não possui conta em banco 
(candidata e mãe) 
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10122305 Não 

Comprovante de inscriçã em disciplinas;                            Documentação que justifique a 
concessão de auxílio moradia;                                                                                                         
Da estudante: Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                             Declaração de renda da 
estudante;                           
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150.196.137-
38 não 

Anexo III- Item A: Página do último contrato de trabalho e a folha seguinte em branco da CTPS 
(candidato), impressão da página da receita federal indicando que o CPF não consta na base de 
dados (referente à isenção de imposto de renda do candidato) e comprovante de inscrição em 
disciplinas; Item 6.3: declaração que especifique o valor da contribuição financeira que o 
companheiro de moradia utiliza no pagamento dos gastos conjuntos. Procurar a CoTP para 
agendamento de entrevista. 
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157.519.257-
85 não 

Anexo III - Item B (comprovante de inscrição em disciplinas do candidato); Item C 
(Documentos referentes à moradia alugada (contrato de locação acompanhado do IPTU do 
imóvel e dos dois últimos comprovantes de pagamento do aluguel, com o valor visível, 
emitidos pela imobiliária); Item 6.3 (extrato dos 3 últimos meses do candidato, do pai e da mãe) 

10161122     
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128.513.837-
60 não 

Anexo III- Item A: Página do último contrato de trabalho e a folha seguinte em branco da CTPS 
(candidato) e  declaração de que não possui renda e nem exerce atividade remunerada 
(candidato); Item B: Impressão da página da Receita Federal indicando que o CPF não consta 
na base de dados (referente à isenção de imposto de renda do candidato e da mãe) e 
comprovante de inscrição em disciplinas do candidato; Item 6.3: contracheque de janeiro e 
fevereiro de 2017 (mãe) e extrato dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta 
bancária (candidato e mãe) 
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140.257.557-
26 não 

Anexo III- Item B: comprovante de inscrição em disciplinas; Item C: declaração do proprietário 
do imóvel informando o trato verbal e o valor do aluguel (caso exista dificuldade nesse 
procedimento, realizar declaração de próprio punho informando isso); Item 6.3: Extrato dos 3 
últimos meses ou declaração de que não possui conta em banco 
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10142213 não 

Anexo II  - ítem 2.2 A) Para pessoas que não exercem atividades remuneradas e que não 
possuem rendimentos: CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco - PÁGINA 7 do candidato. Documentos diversos: 
MORADIA ALUGADA: Contrato de locação acompanhado do IPTU do imóvel alugado. 
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106.927.847-
56 não 

Anexo III- Item A: CTPS: página 13 (candidato), página do último contrato e folha seguinte em 
branco (irmã) e páginas indicadas em edital (mãe); declaração de que não possui renda e nem 
exerce atividade remunerada (candidato e irmã); indicação da fonte de renda e entrega de 
documentos financeiros referentes à situação (mãe); Item B: último imposto de renda ou 
impressão da página da receita federal informando que o CPF não consta na base de dados 
(candidato, irmã e mãe); Item C: Indicação do tipo de casa que reside e entrega de documentos 
específicos à situação; Item D: Certidão de registro de propriedade ou contrato de compra e 
venda do imóvel; Item 6.3: declaração de matrícula em escola (irmã); Extrato dos 3 últimos 
meses ou declaração de que não tem conta em banco 
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035.799.273-
37 não 

Anexo III- Item A: Páginas da CTPS indicadas em edital (candidato, irmãos e mãe), declaração 
de que não possui atividade remunerada e nem rendimentos  (candidato, irmão e mãe) e cópia 
do último contracheque (irmão); Item B: certidão ou declaração referente ao estado civil dos 
pais, impressão da página da Receita Federal que informa que o CPF não consta na base de 
dados (candidato, irmãs e mãe) e comprovante de inscrição em disciplinas; Item C: Indicação 
do tipo de moradia e documentos referentes à situação; Item 6.3: extrato dos 3 últimos meses ou 
declaração de que não possui conta bancária (candidato, irmãos e mãe) 
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152.027.927-
27 não 

Anexo III- Item B: indicação da situação de membro familiar (pai) e comprovante de inscrição 
em disciplina 
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10151214 não 

O Programa é destinado aos estudantes regularmente  matriculados no campus Realengo dos 
cursos presenciais em situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, que possuam 
prioritariamente renda  igual ou inferior a um salário mínimo e meio na data vigente deste 
Edital, obedecendo à ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária. Documentos 
diversos: para moradia alugada: Contrato de locação ATUAL - o entregue está vencido desde 
2008. 
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167.258.127-
32 Não 

Anexo III- Item B: comprovante de inscrição em disciplinas; Item E: boleto de mensalidade do 
plano de saúde com valor visível 

452.090.678-
40 Não Procurar técnico responsável pela avaliação 

419.013.138-
59 não Anexo III: Item B: comprovante de inscrição em disciplinas 

10152129 não Anexo II C)- Documentos diversos:  documento de acordo com o tipo de moradia da casa 
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10162110 não 

Anexo II - Quadro 2.2 A) Para Empregados com renda fixa: CTPS registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco (PAI).   
Para pessoas que não exercem atividades remuneradas e que não possuem rendimentos: - CTPS 
atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco; 
- declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) e de não exercer 
atividade remunerada e nem possuir rendimentos. 
(MÃE). B) Documentos Diversos: para todos os > de 18 - Última Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física contendo todas as páginas com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais 
ou cônjuge e demais mantenedores da família  
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da página da 
Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os integrantes do grupo 
familiar maiores de 18 anos.  
ESPECIFICAR MELHOR TIPO DE RESIDÊNCIA. 
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10162313 não IRPF , extrato bancário,ou declaração 
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10161381 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas;                                                                       
Declaração de próprio punho declarando estar 
desempregado e/ ou não possuir nenhum tipo de 
renda (anexo VI).  (Da estudante, Preenchimento completo)                                                      
Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas com o Recibo 
de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores da família; - Em caso de 
pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da página da Receita que 
informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os integrantes do grupo familiar 
maiores de 18 anos;                    CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco. (Páginas corretas da mãe.)                                         Declaração de moradia 
cedida (Aluguel custeado) que esclareça se a irmã faz parte do grupo familiar. 
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10162233 não 

Anexo II 2.2 A Para pessoas que não exercem atividades remuneradas e que não possuem 
rendimentos: CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho 
e folha seguinte em branco; (candidata, página de anotação de vínculos). Documentos de RG, 
CPF e declaração de partilha de gastos com a colega com quem reside.  
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10171109 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas; - Termo de Compromisso; - Última Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos; 
- Documentação comprobatória de renda da avó;                            -CTPS registrada e atualizada 
das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco. (Páginas corretas do pai e do avô);    - Documentação comprobatória das 
Condições de Moradia do Grupo Familiar;                              - Documentação comprobatória de 
renda do estudante;.    
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10171307 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas do semestre.;                                  - Termo de 
Compromisso do PAE;                                                                  Última Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas com o Recibo de Entrega do estudante, dos 
pais ou cônjuge e demais mantenedores da família; - Em caso de pessoas isentas de declaração 
do Imposto de Renda, impressão da página da Receita que informa que o CPF não consta na 
base de dados, de todos os integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                                                                 
- Documentação comprobatória das Condições de Moradia do Grupo Familiar; - Declaração de 
escolaridade da irmã;      DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO E/OU QUE NÃO POSSUI 
RENDA da estudante; DEclaração d auxílio recebido (R$100,00) declarado no formulário. 

10162321 não 
Maria- folha do contrato de trabalho da CTPS, Darlene declaração de IRPF, Isaías possui conta 
bancária? 
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10132219 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas;                                        Declaração feita pelo 
proprietário do 
imóvel atestando a cessão do imóvel 
ou cômodo, com cópia do IPTU e/ ou 
-Declaração de próprio punho a 
respeito da ocupação do espaço pelo 
grupo familiar e/ou 

116.934.937-
48 não Anexo II: Item B (cópia de RG); Item C (cópia de CPF) 

10171119 Sim   

2007923 Não  extrato bancário 

10161123 sim   
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10151219 Não 

Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos; 
CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco; (mãe e estudante)                                                                               Declaração de que 
os pais são separados. 
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146.938.487-
60 Sim   

10162181 sim   
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10122315 não 

Comprovação da renda declarada pela estudante               Contrato de locação acompanhado 
do IPTU do imóvel alugado. 
- Dois últimos recibos de aluguel, 
emitidos pela imobiliária ou pelo 
proprietário do imóvel.                                                                             Mãe: CTPS registrada e 
atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco                                                                          Documentação comprobatória 
que justifique a concessão de auxílio moradia;                                                                          
Grupo familiar: Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as 
páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                                Filho: Declaração de que 
não possui renda (Anexo VI)                                        
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10132133 não 

Formulário de inscrição no PAE;                                                           RG e CPF do estudante;                                                                                    
Comprovante de inscrição em disciplinas;                                      CTPS registrada e atualizada 
das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco. (páginas corretas);                                                - Última Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos; 
Refazer a declaração de que o imóvel não tem o IPTU cobrado;                                                                                                                                                                                                               
Item 6.1: Extratos bancários dos três últimos meses.           
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162.707.770-
06 sim   

10171224 sim   
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10162235 Não 

Moradia:  Declaração feita pelo proprietário do 
imóvel atestando a cessão do imóvel 
ou cômodo, com cópia do IPTU e/ ou 
- Termo de ocupação pela instituição 
cedente, no caso de imóvel funcional 
público e/ ou 
-Declaração de próprio punho a 
respeito da ocupação do espaço pelo 
grupo familiar e/ou 
12 
- Declaração de Associação de 
Moradores a respeito da ocupação do 
espaço pelo grupo familiar e/ou 
- Visita domiciliar. 
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10152307 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas;                                      Todos do grupo familiar: 
Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                        Termo de compromisso do 
PAE                                                      DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO E/OU QUE NÃO 
POSSUI RENDA do estudante (Anexo vi)                                       Documentação 
comprobatória Condições de Moradia do Grupo Familiar, exceto IPTU;                                 
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10162107 não 
Julio- CTPS cópia -contrato de trabalho em branco, IRPF-todos os membros, Inscrição em 
disciplinas e extrato bancário. 

10161225 não Entregou apenas documentação básica 
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10131322 não 

Comprovante de inscrição em disciplinas;                                Documentação comprobatória das  
Condições de Moradia do Grupo Familiar;                                                                               
Filho: Documentação de renda;                                                             Filh: Declaração de 
escolaridade;                                                                     Esposa:  Comprovação das parcelas do 
seguro desemprego; 
Estudante: CTPS original (É necessário esclarecer se está u não empregado) 

10141235 não Os membros familiares possuem conta bancária? Pode fazer declaração 
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10171217 Não 

2.2 B documentos diversos: Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo 
todas as páginas com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais 
mantenedores da família  
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da página da 
Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os integrantes do grupo 
familiar maiores de 18 anos. 
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10152282 não extrato bancário, insc em disciplinas, identidade e cpf da aluna 
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10122134 não 

Anexo II item 2.2 A) Para Empregados com renda fixa: cópia do último contracheque ou 
declaração do empregador, constando cargo e salário mensal atualizado; Para pessoas que não 
exercem atividades remuneradas e que não possuem rendimentos: CTPS atualizada das páginas: 
foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco; B) Documentos 
Diversos: Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores da família  
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da página da 
Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os integrantes do grupo 
familiar maiores de 18 anos. C) Condições de Moradia do Grupo Familiar: 
- Cópia do comprovante de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo. 
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10152214 Não Documentação Complementar 



46 
 

10131204 não 

Para pessoas que não exercem atividades remuneradas e que não possuem rendimentos: CTPS 
atualizada das páginas: último contrato de trabalho e folha seguinte em branco; Para 
pensionista: comprovante atualizado de pagamento de pensão por morte e/ou pensão 
alimentícia paga pelo pai ou mãe, emitido pela Vara de Família Caso a pensão alimentícia seja 
informal, apresentar declaração do responsável atestando o acordo verbal, onde conste o valor 
recebido, o nome do beneficiário, nome dos pais e número dos documentos de identificação 
(RG e CPF), data e local e assinatura do declarante; 
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134.073.427-
30 não 

Anexo III- Item B: impressão da página da receita federal que informa que o CPF não consta na 
base de dados (referente à isençãoo de imposto de renda de candidato, irmã e mãe); Item 6.3: 
Declaração de que avô auxilia em determinados gastos com irmã. 
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10132320 Não 

 Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                                         Contracheque da 
irmã;                                                                             -CTPS atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco; (da estudante e da irmã;                                                            Documentação 
comprobatória das Condições de Moradia do Grupo Familiar;     
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124.419.737-
89 não 

Anexo III- Item B: impressão da página da receita federal que informa que o CPF não consta na 
base de dados (referente à isençãoo de imposto de renda do candidato); comprovante de 
inscrição em disciplinas 

10171226 sim   

10132218 Não condições de moradia do grupo familiar. 

155.848.627-
54 não Anexo 3- Item A: declaração da renda mensal obtida através de trabalho informal (pai) 
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10131315 Não 

Comprovante de renda da avó. Extrato bancário dos membros.IPTU, Insc em disciplina, 
comprovante de residência, Jenifer- identidade ( possui conta em banco?) Mãe- possui conta em 
banco? 

10161219 Não Procurar técnico responsável pela avaliação 

10171135 sim   
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10132220 não 

Anexo II 2.2 A) Para Empregados com renda fixa: cópia do último contracheque ou declaração 
do empregador, constando cargo e salário mensal atualizado (mãe da candidata). Para pessoas 
que não exercem atividades remuneradas e que não possuem rendimentos: CTPS atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco; 
(candidata). Documento de moradia referente a casa. Anexar juntamente com a declaração já 
descrita.  
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10132325 Não condições de moradia do grupo familiar e declaração de IR ou isenta da aluna. 

10122309 Não 
página do contrato de trabalho da CTPS, identidade, comp de residência, insc em disciplinas, 
IRFF, contrato de estágio, declaração de que recebe ajuda dos pais 

10171223 Sim   

10141321 Não 
endereço completo na declaração nos moldes do edital, insc em disciplinas, possuem conta em 
banco? 

10132228 Não ìtem 3.1 do edital 

10161125 Não ítem 2.2 A - de acorco com o edital para todos os membros citados no ato da inscrição. 
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10161115 Não ítem 2.2 A - de acorco com o edital para todos os membros citados no ato da inscrição. 

10162219 Não 
IRPF- de todos ou declaração. Karla e Maria possuem conta em banco? Ùltimo contrato de 
trabalho da Maria ou declaração que nunca trabalhou, pois não tem na carteira 

10132227 Sim   

10171125 Sim   

10171308 Não ítem 2.2 A - de acorco com o edital para todos os membros citados no ato da inscrição. 

10132209 Não declaração que mãe não trabalha e nem possui renda.  

10171322 sim   
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10171124 sim   

10171122 sim   
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10152328 Não 

Item 6.1: Extratos bancários dos 3 últimos meses dos membros do grupo familiar maiores de 18 
anos;                                - Declaração feita pelo proprietário do 
imóvel atestando a cessão do imóvel 
ou cômodo, com cópia do IPTU e/ ou 
- Termo de ocupação pela instituição 
cedente, no caso de imóvel funcional 
público e/ ou 
-Declaração de próprio punho a 
respeito da ocupação do espaço pelo 
grupo familiar e/ou 
12 
Todos do grupo familiar: - Declaração de Associação de 
Moradores a respeito da ocupação do 
espaço pelo grupo familiar                                                                         Comprovante de 
residência legível;                                                       Última Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                                       Irmão: Termo de 
rescisão do último contrato de trabalho e 
das parcelas do seguro desemprego; 
Irmã: Comprovante de escolaridade;                                                         Termo de Cmpromisso 
do PAE. 
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10142202 Não condições de moradia do grupo familar  

10141134 Não declaração q não trabalha e possui conta em banco? 

10162302 sim   

10171218 sim   

12.825.828.793 não Anexo 3- Item C: certidão de registro de propriedade ou contrato de compra e venda do imóvel 

30817020 Não 

comprovante de residencia, condições de moradia. Aluna: declaração que não possui renda ou 
contra cheque, declaração de IR, copia carteira de trabalho e cópia da certidão de nascimento da 
filha. 
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135.028.867-
50 não 

Anexo 2- Item C: cópia do CPF (mãe); Anexo 3- Item A: declaração de que não possui renda e 
nem exerce atividade remunerada (candidato) e comprovante atualizado de pagamento de 
pensão por morte, emitido pela vara de família (mãe); Item B: último imposto de renda ou 
impressão da página da Receita Federal indicando que o CPF não consta na base de dados 
(candidato e mãe); Item C: IPTU (páginas de identificação do imóvel e do proprietário) e 
certidão de registro da propriedade ou contrato de compra e venda do imóvel 
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39.949.274-4 não 

Anexo 3- Item A: declaração de que não não exerce atividade remunerada e não possui renda 
(companheiras de moradia); Item B: comprovante de inscrição em disciplinas; Item C: último 
comprovante de pagamento de aluguel 
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154227627-62 Não 

Há dúvida sobre a composição do grupo familiar: Informações do formulário e documentação 
não conferem com a entrevista. Fazer declaração de punho (ANEXO IV 
) informando a composição do grupo familiar.                      Caso a composição do grupo 
familiar não seja  a descrita no formulário, comparecer à Cotp para inforrmações de como 
proceder.                                                                                         Caso a composição do grupo 
familiar seja a descrita no formulário, trazer:  Documentação cmprobatória de renda da 
madrasta;   -CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco. (páginas corretas do pai);                                Cópias legíveis de: Certidão 
de casamento do pai; IRPF do pai; documentação comprobatória das condições de moradia do 
grupo familiar;  Certidão de nascimento e declaração de escolaridade da irmã;                                             
Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos; 
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10171212 Não condições de moradia do grupo familiar 

10142128 Não IPTU 

10121208 Não 
aluno: declaração que não possui renda, carteira de trabalho cópia e comprovante de 
rendimentos do avó. 

156.525.987-
43 não Anexo 3- Item B: comprovante de inscrição em disciplinas 
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10161230 Não 

3.1.2. Caso o aluno resida sozinho, deverá informar os rendimentos de seu grupo familiar e o 

valor recebido como apoio para o seu sustento. 2.2 B Última Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física contendo todas as páginas com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais 
ou cônjuge e demais mantenedores da família  
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da página da 
Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os integrantes do grupo 
familiar maiores de 18 anos 
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10132210 Não Procurar técnico responsável pela avaliação 

10162220 Não CPF e identidade dos membros familiares 

10162223 Não 

CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco. (do pai - páginas corretas);                                      

10162225 Não CTPS da estudante e da mãe. Extrato de conta bancária da estudante e da mãe 

10131338 Não Documentação Complemetar (ANEXO III) 
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10162211 Não 

Anexo II 2.2 A: Para pessoas que não exercem atividades remuneradas e que não possuem 
rendimentos. - CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco; 
- declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) e de não exercer 
atividade remunerada e nem possuir rendimentos. 
 (candidata). 

10162221 Não 
CTPS do Vilson, declaração da Mariana que não trabalha, os familiares possuem conta em 
banco? 
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10141228 Não 
CTPS do José Augusto-folha do contrato de trabalho. Comprovante de residência. Insc em 
disciplina 

157.608.277-
66 não 

Anexo 3- Item A: declaração de que não exerce atividade remunerada e nem tem rendimentos 
(candidato); Item B: certidão de óbito da mãe e comprovante de inscrição em disciplinas; Item 
6.3: indicação da situação do pai 
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10131225 Não 

Estudante e irmão: Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as 
páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos; 
Declaração feita pelo proprietário do 
imóvel atestando a cessão do imóvel 
ou cômodo, com cópia do IPTU (Constar identificação e assinatura do proprietário) 
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161.008.487-
09 não 

Anexo II- Item C: cópia do CPF (mãe); Anexo III- Item A: declaração de que não realiza 
atividade remunerada e não tem rendimentos (candidato), recibo de RPA ou declaração de 
próprio punho indicando a média da renda mensal (pai), termo de rescisão do último contrato 
de trabalho e das parcelas do seguro desemprego (pai), páginas da CTPS indicadas no edital ou 
declaração de que não possui esse documento (pai), página do último contrato de trabalho e da 
folha seguinte em branco da CTPS (candidato); Item B: comprovante de inscrição em 
disciplinas (candidato), último imposto de renda ou impressão da página da Receita Federal 
indicando que o CPF não consta na base de dados (candidato, mãe e pai) e certidão de 
casamento ou declaração de união estável (pais); Item C: indicação do tipo de moradia e envio 
de documentos referentes à situação. Procurar a CoTP para agendamento de entrevista.   
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117871336-99 não 
Item 6.3: declaração de que avó contribui com gastos relaticos à escola do irmão, e extrato dos 
3 últimos meses ou comprovante de que não tem conta bancária (candidato, mãe e padrasto) 

004.773.297-
05 não 

Anexo 3- Item A: declaração de que não exerce atividades remuneradas e nem tem 
rendimentos, com exceção do PBP 

10161116 Não 
C) Condições de Moradia do Grupo Familiar: 
- Cópia do comprovante de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo 
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10141201 Não 
CTPS da mãe-folha de contrato de trabalho. CTPS Mayara -contrato de trabalho. Possuem 
conta em banco? 

10162314 Não Comprovante de residência, Claudia CTPS, Palmiro CTPS. Possuem conta em banco? 

10171219 Sim   

10162120 Não Carteira profissional do irmão, IRPF e extrato bancário de todos os membros 
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10162337 Não 

Pai: - Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                           Irmã: Declaração de 
escolaridade;                                                       DEclaração da estudante de que não possui 
renda (Anexo VI)  
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10132314 Não CTPS da mãe, declaração de IRPF, moradia (IPTU) Possuem conta bancária. 

10132234 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas;                                        - IPTU - páginas da 
identificação do 
imóvel e do proprietário, descrição do 
imóvel. 
                                                     

10132224 Não 
Declaração de renda da estudante;                                                                                                                                                                                                                      
DEclaração de escolaridade da menor de idade  
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10162206 Não 

Declaração feita pelo proprietário do 
imóvel atestando a cessão do imóvel 
ou cômodo, com cópia do IPTU e/ ou 
 ou  
-Declaração de próprio punho a 
respeito da ocupação do espaço pelo 
grupo familiar.                                                                                                   CTPS regist rada e 
atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco. (Todos os membros do grupo familiar)                                                                                      
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10162134 Não 

Contrato de financiamento do imóvel. 
- IPTU - páginas de identificação do 
imóvel e do proprietário, descrição do 
imóvel.                                                                                                          (Da estudante) Última 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos; 
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10171315 Não 

Comprovante da inscriçao em disciplinas;                                       Documentação 
comprobatória das  Condições de Moradia do Grupo Familiar;                                                                                       
Bolsa família: -Comprovante de recebimento do benefício como: cartão do programa social e 
extrato do último 
recebimento;                                                                                                         Documentação 
comprobatória da prima;                                         Todos os membros do grupo familiar maiores 
de 18 anos: Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas 
com o Recibo de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores 
da família; 
- Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da 
página da Receita que informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os 
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;                                   DECLARAÇÃO DE 
DESEMPREGO E/OU QUE NÃO POSSUI RENDA da estudante;                                                                
Declaração de escolaridade das crianças;                                             Cópia do último 
contracheque ou declaração do 
empregador, constando cargo e salário mensal 
atualizado; (mãe)                                                                                               Item 6.3: 
Documento que comprove que a prima, seu esposo e filhos residem na moradia com o grupo 
familiar .                                                                
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10161124 Não ítem 2.2 A - de acorco com o edital para todos os membros citados no ato da inscrição. 

10122124 Não ítem 2.2 A - de acorco com o edital para todos os membros citados no ato da inscrição. 

10122140 sim   

6584546 Sim   

10132232 Não Os familiares possuem conta em banco? 
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045.333.757-
07 não 

Anexo 3- Item A: declaração de que não exerce atividades remuneradas e nem possui renda; 
Item B: último imposto de renda ou impressão da página da Receita Federal indicando que o 
CPF não consta na base de dados; Item C: declaração do proprietário do imóvel atestando a 
cessão do imóvel ou cômodo; Item 6.3: extrato dos 3 últimos meses das conta corrente e 
poupança ou declaração de que não tem conta bancárias   

10171126 Sim   
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162.233.317-
97 não 

Anexo 3- Item B: comprovante de inscrição em disciplinas; Item 6.3: declaração de que não 
exerce atividade remunerada (mãe)  

10132134 Não 

Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas com o Recibo 
de Entrega do estudante, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores da família; - Em caso de 
pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda, impressão da página da Receita que 
informa que o CPF não consta na base de dados, de todos os integrantes do grupo familiar 
maiores de 18 anos;                                            Documentação comprobatória das Condições de 
Moradia do Grupo Familiar              DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO E/OU QUE NÃO 
POSSUI RENDA da candidata (Anexo VI)                                                                                                                                       
Item 6.3: Extratos bancários dos 3 últimos meses dos membros do grupo familiar maiores de 18 
anos.         

10132334 Não comprovante de residencia, contra cheque, declaração IR ou isenta. 
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10161121 Não 

3 ultimos extratos de conta corrente e poupança do pai da aluna. Comprovante de residência. 
Declaração de isentos no IR de todos os menbros da familia. Cópia carteira de trabalho de todos 
os membros da familia. Declaração dos menbros da familia que nao possuem renda.  

10162123 Não 
CTPS do José -nome ilegível. Identidade do José. Extrato bancário dos dois. Moradia - IPTU, 
Insc em disciplina.IRPF 

10152323 Não comprovante de residencia e declaração de isenta IR.  
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020.900.147-
09 não 

Anexo 3- Item B: último imposto de renda ou impressão da página da Receita Federal 
indicando que o CPF não consta na base de dados (candidato e companheiro) 

10142221 Não declaração IR aluna e mãe. Comprovante de renda do pai e declaração que a mãe não trabalha.  

10132226 Não 
declaração IR aluna, mãe e pai. Comprovante de renda do avó e da irmã. Carteira de trabalho 
irmã e aluna.   

159.885.887-
43 sim   

150.473.247-
29 não Anexo 3- Item B:  comprovante de inscrição em disciplinas 

10162130 Não Procurar o técnico responsável pela avaliação 
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10171331 Não 

aluna: declaração que não possuiu renda e declaração de IR. Pai: declaração de IR. Mãe: 
declaração de IR e que não possui renda. Irmã: declaração que não possui renda e declaração 
IR. Comprovante de residência.  
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009.688.562-
92 não 

Anexo 3- Item A: declaração de que não possui atividade remunerada e nem renda (candidato) 
e página do último contrato e folha em branco seguinte da CTPS (candidato); Item B: última 
declaração de imposto de renda ou impressão da página da Receita Federal que indica que o 
CPF não consta na base de dados (candidato e mãe)0 

10162329 sim   

10171228 Não Aluna declaração que não possuiu renda e comprovante de residência.  
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10111216 Não 
Declaração que a aluna é isenta de imposto de renda. Declaração de seu ex marido com o valor 
da pensão da menor.  

10152310 sim   

10131236 sim   

10132211 sim   

101213122 Não 
comprovante de residencia. Aluna: declaração que não possuiu renda, declaração isenta IR, 
cópia carteira de trabalho. Irmã: declaração que não possuiu renda e cópia carteira de trabalho. 
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056.218.187-
33 não 

Anexo 3- Item A: termo de rescisão do último contrato de trabalho e das parcelas do seguro 
desemprego e declaração de trabalho informal, que conste a média da renda mensal 

10162304 Não 
Comprovante de residência, carteira de trabalho da aluna e condições de moradia do grupo 
familiar.  

10162232 Não 
IPTU, CTPS do contrato de trabalho do Cláudinei. CTPS da Andréia/ou declaração. Os 
familiares possuem conta bancária? 

10161119 Não Procurar o técnico responsável pela avaliação 

10132231 Não Aluna declaração que não possuiu renda. 
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10141205 Não Procurar Técnico resposável pela avaliação 

10162117 Não Procurar técnico responsável pela avaliação 

10132233 sim   

10171320 Sim   

 

 
 

 
 
 
 
 


