
                
 

 

                 AUXÍLIOS 2022.2 - CLASSIFICAÇÃO 
                 PRELIMINAR – EDITAL 05/2022 
 

 

Nº CPF 

01 134.076.737-60 

02 170.632.197-07 

03 142.470.109-05 

04 195.518.167-57 

05 165.298.907-26 

06 158.840.347-50 

07 118.002.207-66 

08 143.820.497-33 

09 165.721.397-86 

10 850.674.157-20 

11 137.069.817-85 

12 076.552.457-03 

13 196.437.797-85 

14 184.160.977-39 

15 062.133.117-18 

16 132.404.297-48 

17 169.423.197-67 

18 116.837.487-19 

19 171.953.877-80 

20 135.590.157-07 

21 202.987.257-11 

22 196.878.967-79 

23 192.253.967-83 

24 149.403.227-93 

25 145.543.087-07 

26 220.629.257-27 

27 204.178.467-97 

28 392.972.968-74 
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Orientações: 

 

 Aqueles que não declaram Imposto de Renda (IR) deverão 

entregar declaração de isento impressa ou escrita de próprio 

punho;  

 Aqueles que possuírem Carteira de Trabalho Digital deverão 

entregar print impresso da mesma; 

 Aqueles que não possuírem Carteira de Trabalho (CTPS), física 

ou digital, deverão entregar uma declaração de que a não possui 

de próprio punho;  

 Os documentos pendentes deverão ser entregues na Assistência 

Estudantil junto ao anexo VIII do Edital 05/2022 no dia 19/09 

(segunda-feira) de 14h até 20h. 

 Não será aceita a entrega de pendências fora do prazo de recurso. 

 

 

CPF PENDÊNCIA 

 

197.561.777-05 

 

Falta informar quanto recebe de ajuda dos pais. 

 

165.468.707-38 
Imposto de Renda completo do José Carlos (ou declaração de isenção). 

010.226.848-76 

Imposto de Renda do aluno (ou declaração de isenção) e declaração de pessoa sem 

renda do aluno. 

 

026.861.997-25 
Declaração de pessoa sem rendada filha (Nathany) e Imposto de Renda da filha (ou 

declaração de isenta) da Nathany. 

    053.113.897-61 
Imposto de Renda da aluna (ou declaração de isenção) e documento comprobatório 

da situação jurídica da casa. 

056.267.837-92 Falta documento da residência. 

058.590.617-30 

Carteira de Trabalho do pai, do aluno e da mãe (folha com foto, identificação, último 

contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe, do aluno e do pai 

(ou declaração de isenção), comprovante de aposentadoria do pai. 

058.726.137-41 

Carteira de Trabalho da Joyce (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da Joyce e Carlos (ou declaração de isenção), 

comprovante de renda da Joyce e Carlos, RG da Joyce. 

062.123.007-39 
Imposto de Renda do pai e declaração de isenção de Imposto de Renda da aluna, da 

mãe e da irmã. 

082.734.377-95 

Certidão de nascimento da neta (ou declaração sobre ausência da certidão), 

declaração de pessoa sem renda dos filhos, Carteira de Trabalho do filho Lucas (folha 

com foto, identificação, último contrato e página seguinte em branco). 

086.664.017-70 

 

Procurar a Assistência Estudantil. 

 

087.245.777-07 

Carteira de Trabalho da mãe (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco) e comprovante de aposentadoria, Imposto de Renda da mãe e do 

aluno (ou declaração de isenção). 



 

CPF 

 

 

PENDÊNCIA 

097.821.427-78 

Contracheque da Irmã, Carteira de Trabalho do pai (folha com foto, identificação, 

último contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda de todos os 

integrantes (ou declaração de isenção) e declaração de pessoa sem renda do aluno. 

     101.028.707-99 Contracheque do esposo. 

   110.045.227-38 Declaração de pessoa sem renda da filha. 

    110.201.316-16 Imposto de Renda da aluna e sua mãe (ou declaração de isenção). 

119.360.737-06 

Carteira de Trabalho de ambos (folha com foto, identificação, último contrato e 

página seguinte em branco), Imposto de Renda do companheiro (ou declaração de 

isenção). 

130.248.307-23 

Carteira de Trabalho do pai e do irmão (folha com foto, identificação, último contrato 

e página seguinte em branco), Imposto de Renda do pai e do irmão (ou declaração de 

isenção). 

137.430.175-01 
Carteira de Trabalho da mãe (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco). 

140.501.077-08 
Contrato da Casa, Carteira de Trabalho ou declaração que não possui, declaração de 

isenção do Imposto de Renda do estudante. 

142.250.367-70 
Carteira de Trabalho do aluno (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe e do aluno (ou declaração de isenção). 

143.192.587-03 

Carteira de Trabalho do aluno (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco) e Imposto de Renda da mãe e do aluno (ou declaração de 

isenção). 

145.085.987-90 

Carteira de Trabalho do Alessandro (tio) e do irmão (folha com foto, identificação, 

último contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda do Alessandro e do 

irmão (ou declaração de isenção), declaração completa do Imposto de Renda da mãe 

e documentação completa do Frederico. 

145.854.927-55 
Carteira de Trabalho da mãe (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda do pai e da mãe (ou declaração de isenta). 

148.606.107-92 

 

Carteira de Trabalho da aluna (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da aluna (ou declaração de isenta) e 

comprovante de residência. 

150.260.297-01 

Carteira de Trabalho do Ramon (folha com foto, identificação, último contrato e 

página seguinte em branco) e página do contrato da CTPS do irmão Raony, Imposto 

de Renda da mãe e dos irmãos (ou declaração de isenção), declaração de pessoas sem 

renda para os irmãos maiores de idade e sem trabalho e RG e CPF da Maria Luiza. 

156.990.767-60 

Documento comprobatório da situação jurídica da casa, Carteira de Trabalho da mãe 

(folha com foto, identificação, último contrato e página seguinte em branco), Imposto 

de Renda da mãe (ou declaração de isenção) e certidão de nascimento da irmã. 

158.667.357-25 

Carteira de Trabalho do pai (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda do irmão (Breno) e da madrasta (ou 

declaração de isenção) e especificar quantia recebida pela estudante e pela madrasta. 

159.453.937-54 Imposto de Renda da mãe (ou declaração de isenção). 

161.010.127-86 

Carteira de Trabalho do aluno, da mãe e do irmão (folha com foto, identificação, 

último contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda de todos os 

integrantes da casa (ou declaração de isenção) e declaração de pessoa sem renda da 

mãe e do irmão. 

      161.983.157-03 

Carteira de Trabalho dos pais e da aluna (folha com foto, identificação, último 

contrato e página seguinte em branco). 

163.185.887-44 

Carteira de Trabalho da mãe e do pai (folha com foto, identificação, último contrato 

e página seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe e do pai (ou declaração de 

isenção), comprovante de renda do pai, certidão de nascimento da irmã. 

164.033.998-59 
Carteira de Trabalho da mãe (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco). 



 

CPF 

 

 

PENDÊNCIA 

164.982.586-24 
Carteira de Trabalho do aluno (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco) e assinatura no formulário de inscrição. 

165.068.947-09 

Carteira de Trabalho da cunhada (folha com foto, identificação, último contrato e 

página seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe (completo) e declaração de 

isenção de Imposto de Renda da aluna. 

165.103.497-44 

Imposto de Renda dos pais e do aluno (ou declaração de isenção) e comprovante de 

renda do aluno. 

 

165.390.257-42 

Carteira de Trabalho da aluna (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da aluna (ou declaração de isenta), RG e CPF 

da aluna e comprovante de residência. 

166.700.157-58 

Carteira de Trabalho da aluna, da mãe e da irmã (folha com foto, identificação, último 

contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda da aluna, da mãe e da irmã 

(ou declaração de isenção). 

167.147.517-88 

Carteira de Trabalho da mãe (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe e do aluno (ou declaração de isenção), 

comprovante de bolsa família e comprovante de renda da mãe. 

168.418.547-56 

Carteira de Trabalho do irmão (José) e do pai (folha com foto, identificação, último 

contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe e do aluno (ou 

declaração de isenção). 

168.714.657-82 

Carteira de Trabalho de todos os integrantes da casa maiores de 18 anos (folha com 

foto, identificação, último contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda 

de todos (ou declaração de isenção) e declaração de pessoa sem renda do aluno e das 

tias. 

170.393.197-13 

Isenção do Imposto de Renda de Pai e Mãe; Carteira de Trabalho do Pai (folha com 

foto, identificação, último contrato e página seguinte em branco). 

     172.048.317-96 

RG e CPF de Luís e Norma. Comprovante de Renda, Carteira de Trabalho, Imposto 

de Renda do Luís (ou declaração de isenção). Carteira de Trabalho da Norma. 

172.993.797-75 

Carteira de Trabalho irmão (Douglas) e da mãe (folha com foto, identificação, último 

contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe e dos irmãos (ou 

declaração de isenção) e contracheque (Daniel). 

173.777.347-36 

Imposto de Renda (ou declaração de isenção), Carteira de trabalho, RG, CPF e 

declaração de profissional informal (anexo VII) - ambos documentos do Bruno + 

comprovante de renda (Bernardo) 

176.258.937-07 
Carteira de Trabalho dos Avós, declaração de isenção do Imposto de Renda dos avós 

e da mãe, comprovante do INSS dos avós. 

176.412.797-83 Comprovante de renda da mãe. 

178.553.407-69 

Carteira de Trabalho do companheiro (folha com foto, identificação, último contrato 

e página seguinte em branco), Imposto de Renda da aluna e do companheiro (ou 

declaração de isenção), comprovante de pagamento do estágio, RG e CPF do 

companheiro. 

178.881.277-89 
Carteira de Trabalho da aluna (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco). 

  

    180.204.487-51 

 

Todos os Documentos previstos no anexo 2 do Edital. 

 

180.350.666-09 
Carteira de Trabalho da mãe e do pai (folha com foto, identificação, último contrato 

e página seguinte em branco), declaração de pessoa sem renda da mãe. 

182.673.697-24 

Imposto de Renda do Luciano e Yan, RG de Tatiana, Luciano e Gabriel, Documento 

de situação jurídica da casa, Carteira de Trabalho de Tatiana e Luciano. 

 

183.971.137-03 Formulário de inscrição. 



 

CPF 

 

 

PENDÊNCIA 

189.278.857-85 

Formulário de Inscrição Totalmente Preenchido, folha em branco ao último contrato 

da Carteira de Trabalho do pai, folha do último contrato da Carteira de Trabalho da 

mãe, declaração de isenção do Imposto de Renda do estudante e da mãe, Carteira de 

Trabalho do estudante. 

190.973.237-03 

 

Carteira de Trabalho da mãe (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe (ou declaração de isenta), certidão de 

nascimento do irmão e da irmã. 

191.956.327-00 

Carteira de Trabalho da aluna, dos irmãos e do pai (folha com foto, identificação, 

último contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda da aluna (ou 

declaração de isenção), comprovante de residência, CPF e RG da aluna, dos irmãos 

e do pai. 

     196.069.357-36 Imposto de Renda do pai e do irmão (ou declaração de isenta). 

197.132.537-60 
Declarações de Imposto de Renda do candidato, da mãe e do padrasto. As quem foram 

enviadas são de 2020. 

197.162.947-27 Imposto de Renda da aluna (ou declaração de isenção). 

198.083.657-44 

Declaração de profissional informal (anexo VII) da mãe ressaltando o valor recebido, 

Folha em branco da Carteira de Trabalho do pai, CTPS de Kennedy, Imposto de 

Renda da mãe, pai e do Kennedy (ou declaração de isenção) 

198.953.697-27 

Carteira de Trabalho da mãe (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda dos pais (ou declaração de isenção) e 

documento comprobatório da situação jurídica da casa. 

199.210.957-57 

Imposto de Renda Completa da mãe, Declaração de profissional informal (anexo VII) 

da mãe, Carteira de Trabalho da mãe e da Ana Julia, Imposto de Renda da Ana Julia, 

Documento de Situação Jurídica da casa. 

 

199.535.877-01 
Certidão de nascimento Ana Beatriz, Carteira de trabalho do aluno e comprovante de 

renda da mãe. 

200.847.287-60 

Identidade e CPF da mãe, Carteira de Trabalho da mãe e irmão (folha com foto, 

identificação, último contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda da 

mãe e irmão (ou declaração de isenção) e contracheque ou outro comprovante de 

renda da mãe. 

201.953.147-00 

Carteira de Trabalho da aluna (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe e da aluna (ou declaração de isenção) 

e comprovante bolsa família. 

202.607.807-66 
Carteira de Trabalho do pai e da mãe (folha com foto, identificação, último contrato 

e página seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe (ou declaração de isenção). 

205.444.437-56 

Declaração de pessoa sem renda do aluno e do pai e Imposto de Renda do pai e do 

aluno (ou declaração de isenção). 

 

205.970.807-98 
Carteira de Trabalho da irmã (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da irmã (ou declaração de isenção). 

207.386.267-59 
Carteira de Trabalho do pai (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), contrato da casa (para o auxílio Moradia). 

207.745.787-26 

Comprovante de Renda e Carteira de Trabalho de Michele, Carteira de Trabalho ou 

declaração que não possui de Maria Fernanda, Imposto de Renda ou declaração de 

isenção de Michele, Cristiano e Maria Fernanda. 

 

209.504.727-35 

Carteira de Trabalho da mãe, do pai, do irmão e da irmã (folha com foto, 

identificação, último contrato e página seguinte em branco), Imposto de Renda do 

irmão e da irmã (ou declaração de isenção), RG e CPF da irmã e comprovante de 

renda da irmã. 



 

CPF 

 

PENDÊNCIA 

 

209.749.417-00 

Carteira de Trabalho da aluna e da mãe (folha com foto, identificação, último contrato 

e página seguinte em branco), Imposto de Renda da mãe e da aluna (ou declaração 

de isenção). 

217.629.857-80 
Apresentar todos os documentos previstos no edital 05/2022 de acordo com o anexo 

II. 

222.134.517-70 
Página seguinte do contrato de trabalho em branco do pai e da mãe. 

 

   225.695.947-33 

Carteira de Trabalho da avó (folha com foto, identificação, último contrato e página 

seguinte em branco), Imposto de Renda da avó (ou declaração de isenção). 

 

 

Desclassificados de acordo com Edital 05/2022   

 

132.630.397-09 

138.761.487-82 

141.817.847-03 

150.922.737-71 

154.771.027-64 

187.630.217-81 

189.743.377-89 

189.976.667-70 

198.440.527-69 

198.918.097-30 

202.110.185-39 

225.401.687-36 
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