
 

PROCESSO SELETIVO INTERNO DE DISCENTES PARA O 

PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA NO CAMPUS PINHEIRAL 

PAE 2018.2 - EDITAL 06/2018 

 

ALUNOS CLASSIFICADOS  AUXÍLIOS PAE 2018.2 - EDITAL 06/2018 

109.568.657-71 

116.987.947-03 

120.597.367-22 

137.606.487-11 

140.569.827-67 

144.599.017-22 

154.779.647-23 

154.885.407.76 

161.069.767-75 

163.986.527-62 

167.962.677-96 

169.251.707-42 

173.593.527-95 

178.519.307-40 

178.704.097-66 

183.498.857-85 

183.954.417-11 

381.231.028-79 
 

ALUNOS DESCLASSIFICADOS - PAE 2018.2 - EDITAL 06/2018 

032.762.747-60   De acordo com o item 1.1 do Edital 

103.793.057-63 De acordo com o item 1.1 do Edital 

116.580.117-59 De acordo com o item 1.1 do Edital 

138.201.737-57  De acordo com o item 3.1 do Edital  

145.808.127-35 De acordo com o item 3.1 do Edital 

155.961.997-02  De acordo com o item 1.1 do Edital 

159.155.857-36 De acordo com o item 1.1 do Edital 

186.336.667-24 De acordo com o item 1.1 do Edital 

190. 307.317-02 De acordo com o item 3.1 do Edital  

449.812.447-20 De acordo com o item 3.1 do Edital  
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Alunos com documentos pendentes PAE 2018.2 - EDITAL 06/2018 
Entregar na CoTur ou na CoTp nos dias 22/08 (quarta) e 23/08 (quinta) 

 

000.739.177-37 Declaração de isento do IR do aluno, do pai e da mãe. 

007.568.447-03 Declaração de isento de IR da aluna; Declaração especificando a renda da aluna. 

041.757.267-05 Cópia do RG e CPF; Comprovante de residência; Cópia CTPS do aluno; Declaração de 
isento do IR do aluno.  

057.672.477-73 Declaração de isento do IR ou declaração do IR da aluna e do esposo.  

057.695.707-09 Declaração de isento do IR de ambos; declaração de rendimentos de ambos e 
documento da casa.  

134.325.417-59 Declaração de isento do IR da aluna. 

144.376.547-30 Cópia da CTPs do aluno. 

149.961.987-10 CTPS da aluna, Declaração de isento do IR da aluna, declaração de sem renda da aluna, 
CTPS do pai e da mãe e Declaração de isento do IR do pai e da mãe.  

152.823.597-58 Declaração de isento do IR; comprovante de residência e documento da casa.  

153.913.877-10 Declaração de sem renda da irmã e declaração de isenção do IR da irmã 

157.762.687-70 Cópia CPF e RG do aluno; Cópia da página 11 da CTPS, rescisão do contrato de trabalho 
do pai.  

158.715.067-04 CTPS da mãe; Declaração de isento do IR da mãe e documento do imóvel.  

159.155.857-36 Cópia da CTPS; Cópia da folha de contrato da CTPS; Declaração de isenção IR, Declaração 
com valor da renda.  

163.645.767-37 Cópia da Pg. 14 da CTPS do aluno 

166.403.787-01 Cópia legível do RG, CPF e CTPS; Comprovante do Bolsa Família, Declaração de isento do 
IR. 

166.574.667-06 Declaração de isento do IR da aluna e da mãe,   

170.795.077-66 Declaração de isento do IR dos membros da família.  

173.297.047-50 Declaração de isento do IR da aluna e especificar a renda mensal. 

174.059.307-35 Comprovante do Bolsa Família. 

175.530.157-09 CTPS do Pai, Declaração de isento do IR do pai e da mãe, documentos da casa, CTPS da 
aluna e Declaração de isento do IR da aluna.  

179.839.987-32 Cópia da folha de contrato de trabalho da aluna.  

180.099.687-06 Declaração de isento do IR do aluno e do irmão.  

182.356.367-86 Comprovante do Bolsa Família. 

183.136.747-50 Declaração de isento do IR de ambas, CTPS da aluna e comprovante de residência.  

183.601.137-77 Cópia da CTPS da mãe; declaração de sem renda da tia;  Declaração do IR do tio; Carteira 
de trabalho do tio; Declaração de trabalho informal e cópia da página assinada da 
carteira de trabalho.  

184.292.327-70 Cópia do RG e do CPF; Declaração de isento do IR da mãe e do pai.  

186.336.667-24 Documento com o valor do salário do pai; declaração de sem renda do pai e da mãe; 
Declaração de isento do IR; declaração de sem renda de quem não trabalha; cópia da 
carteira de  trabalho (folha de contrato pai e mãe) e documento da casa. 


