RESULTADO PRELIMINAR PAE - Edital 6/2019
Relação de alunos desclassificados
CPF

Motivo

Documentação
060.944.386-04 Pendente

Documentação
083.338.937-83 Pendente

107.224.937-54

108.288.967-98

121.467.947-12

124.479.807-01

Detalhamento
Carteira de trabalho da esposa; declaração de pessoa sem renda do
aluno(Anexo VI), declaração de próprio punho de isento do estudante e
da esposa(não pode ser feita no formulário destinado à declaração de
pessoa sem renda).
Foi apresentado documento da filha da estudante, porém não ficou claro
se ela reside com a mãe, já que não foi incluída na ficha de inscrição. A
candidata deverá entregar nova ficha de inscrição incluindo a filha caso
resida com ela e prestar esclarecimen

Pendência de documento da esposa de acordo com o item B do Anexo II:
Para pessoas que não exercem atividades remuneradas e que não
Documentação
possuem rendimentos declaração de próprio punho atestando não
Pendente
exercer atividade remunerada e nem possuir rendimentos.
Cópia da carteira de trabalho do estudante(das páginas: foto, qualificação
civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco);
Documentação
Declaração de insenção do imposto de renda do pai e Última Declaração
Pendente
do Imposto de Renda Pessoa Física contendo to
A mãe deve apresentar cópias da carteira de trabalho (das páginas: foto,
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
Documentação
branco) e declaração de trabalho informal informando o valor médio
Pendente
mensal que recebe em substituição a declaração
Inelegível de acordo com item 1.1 do Edital N° 06/2019(O presente Edital
destina-se a selecionar estudantes regularmente matriculados no
Em desacordo com o Campus Pinheiral que ingressaram no segundo semestre de 2019
Edital N° 06/2019
(2019.2)[...])

Do pai do estudante: Declaração de imposto de renda, cópia da
CTPS(identificação + último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco), cópia do contracheque ou declaração de trabalho informal.
Documentação
Da mãe do estudante: declaração de imposto de renda
126.127.767-88 Pendente
Da al
Inelegível de acordo com item 1.1 do Edital N° 06/2019(O presente Edital
destina-se a selecionar estudantes regularmente matriculados no
Em desacordo com o Campus Pinheiral que ingressaram no segundo semestre de 2019
128.062.807-37 Edital N° 06/2019
(2019.2)[...])
Cópias da carteira de trabalho da mãe e do namorado (das páginas: foto,
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
Documentação
branco); declaração de pessoa sem renda da mãe e namorado;
131.247.447-56 Pendente
comprovante do tipo de moradia(conforme item D do anexo

134.220.757-20
142.277.317-55
142.688.907-00

144.093.917-98

147.730.957-84

Documentos da estudante: Cópias da carteira de trabalho (último
contrato de trabalho e folha seguinte em branco), Última Declaração do
Documentação
Imposto de Renda Pessoa Física contendo todas as páginas com o Recibo
Pendente
de Entrega ou declaração de próprio punho de isent
Documentação
Pendente
Escritura da casa ou contrato de aluguel da casa que fica anexa; IPTU
Documentação
Pendente
Declaração do imposto de renda do esposo ou declaração de isento.
Do aluno: cópias da CTPS, declaração de imposto de renda ou declaração
de isento, valor que recebe do pai;
Da mãe do aluno: RG, CPF, cópias da CTPS, último contracheque ou
Documentação
documento que comprove a renda, declaração de imposto de renda ou
Pendente
declaração de ise
Inelegível de acordo com item 1.1 do Edital N° 06/2019(O presente Edital
destina-se a selecionar estudantes regularmente matriculados no
Em desacordo com o Campus Pinheiral que ingressaram no segundo semestre de 2019
Edital N° 06/2019
(2019.2)[...])

Documentação
148.194.567-09 Pendente

Conforme Item B do Anexo II, ficou pendente cópia do último
contracheque ou declaração do empregador, constando cargo e salário
mensal atualizado do aluno e conforme item C do Anexo II ficou
pendente Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física con

Documentação
155.740.177-25 Pendente
Documentação
156.302.397-08 Pendente

Escritura da casa ou contrato de aluguel; Declaração do imposto de
renda do irmão; cópia da CTPS do irmão ou declaração que não possui.
Faltaram os documentos solicitados no Anexo II, itens A,B,C, D e E.

Documentação
169.521.727-69 Documentação
Pendente
174.179.277-00 Pendente

Documentação
180.268.907-95 Pendente

Documentação
183.607.987-70 Pendente

Documentação
197.132.537-60 Pendente

Documentos pendentes da mãe do inscrito:
1 - CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato
de trabalho e folha seguinte em branco OU declaração de próprio punho
atestando não possuir CTPS (se for o caso), de acordo com o item B do
último contracheque do estudante.
Cópias da carteira de trabalho do pai, da mãe e da irmã (Folha do último
contrato e a próxima folha em branco); Declaração do imposto de renda
do Pai; Comprovante de rendimentos da irmã; Declaração de isento do
imposto de renda do irmão.
É necessário prestar informações sobre o pai da aluna(dono do imóvel
em que reside): se reside no mesmo local, incluir documentos solicitados
no edital, se for separado da mãe, incluir certidão ou declaração
atestando o fato e informar o valor da pensão p
Declaração de imposto de renda ou declaração de isento da mãe do
estudante.
Declaração informando o valor da pensão paga aos filhos pelo pai ou
explicando a situação se for o caso de não pagamento de pensão.

Os recursos serão realizados mediante entrega de formulário próprio (Anexo VIII do Edital
6/2019) e documentos pendentes, nos dias 23/08/2019 e 26/08/2019 das 13 às 21h.
Em caso de dúvidas sobre a documentação pendente, os alunos deverão entrar em contato com
a Assistência Estudantil antes do fim do prazo para recurso. Documentos pendentes não
entregues no prazo de recurso implicam na desclassificação definitiva do aluno.

