
Documentos faltosos CPF:

. Discente:  - Declaração de próprio punho onde conste o rendimento 
mensal, descrição da atividade exercida. Modelo de declaração 
disponível no anexo desse edital.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas. Prestar esclarecimento 
sobre o recebimento  ou não de auxílio por parte do genitor, especificar 
o valor. 176.530.217-00

     Pai:  
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse 
edital.Esclarecer a situação de recebimento( ou não)  de pensão 
alimentícia para o filho. O documento deve constar informações sobre o 
valor e a forma que o recurso é viabilizado( se depositado, se entregue 
em mãos) podendo ser por meio de declaração de próprio punho, 
assinada e datada.- Declaração de próprio punho onde conste o 
rendimento mensal, descrição da atividade exercida. Modelo de 
declaração disponível no anexo do Edital 162.986.357-26

Mãe: - CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco ou declaração 
atestando não possuir CTPS (se for o caso)
- Declaração informando não exercer nenhuma atividade remunerada e 
nem possuir rendimentos. Modelo de declaração disponível no anexo 
desse edital
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.                                                           
Pai: - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo desse edital.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.
Irmão: comprovante do benefício recebido, caso receba a LOAS 202.004.467-62

Edital 05.22



Mãe:  
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital.                                                 
- Informações sobre o de recebimento  ou não de pensão e/ou 
alimentos por meio de declaração de próprio punho, informar o valor

205.990.417-06

Pai:  - CTPS  das páginas do contrato de trabalho 18 e 19
- A declaração sobre atividade que realiza não constou o valor que 
recebe em média.
 Discente: - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação 
civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco; 168.757.067-70

Não incluiu NENHUM documento de renda, conforme descrito no item B 
do anexo II do Edital, bem como informações sobre pensão alimentícia. 210.399.567 85

Mãe: CTPS registrada e atualizada das páginas: qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco ( somente encaminhou 
a parte da foto)
Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 200.536.677-35

Mãe: - Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse 
edital. E Observação: Caso o(a) estudante ou filho(a) do estudante resida 
com apenas um dos genitores, deverá ser esclarecida a situação de 
recebimento ou não de pensão e/ou alimentos por meio de declaração 
de próprio punho. 211.662.837-71

Não incluiu NENHUM documento de renda, conforme descrito no item B 
do anexo II do Edital. Também não mencionou se a familia possui outros 
integrantes do grupo familiar, alem da mãe. 190.538.877-25

 As declarações não foram datadas e a mãe não informa o valor que 
recebe  da atividade realizada 184.309.017-10

Não incluiu NENHUM documento de renda do seu pai, conforme 
descrito no item B do anexo II do Edital. Também não mencionou se a 
familia possui outros integrantes. 206.163.967-40

Mãe: -  Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse 
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.( encaminhou 
declaração em branco) 179.080.847-29

Discente:  Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação 
desse edital. Mãe: CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco;- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse 
edital 194.069.147-86

 Mãe:apresentou documento sobre a pensão ajuizada, porém não 
descreveu a quantia que recebe do genitor do  seus filhos     - CTPS 
atualizada das páginas:  último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco                                                          199.779.117-03



      Mãe:  Esclarecer a situação de recebimento ou não de pensão 
alimenticia. O documento deve constar informações sobre o valor e a 
forma que o recurso é viabilizado ( se depositado, se entregue em 
mãos...) podendo ser por meio de declaração de próprio punho, 
assinada e datada pelo representante legal.     - CTPS registrada e 
atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco. 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 184.141.167-10

Mãe: CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
  Prestar informações sobre o recebimento  ou não de pensão 
alimenticia para a filha, informando o valor. documento assinado e 
datado

152.879.537-71 

     Mãe: - Esclarecer a situação de recebimento ou não de pensão 
alimenticia. O documento deve constar informações sobre o valor e a 
forma que o recurso é viabilizado ( se depositado, se entregue em 
mãos...) podendo ser por meio de declaração de próprio punho, 
assinada e datada pelo representante legal.   

165.642.337-52

Discente fez a inscrição no link errado (inscrição simplificada). Como fez 
a inscrição simplificada, não temos informações se a familia possui 
outros membros no grupo familiar. A mãe incluiu declaração de 
recebimento de pensão, o cartão do bolsa familia, porem não 
encaminhou o extrato( não sabemos se recebe o auxílio), encaminhou 
apenas a parte do contrato de trabalho, faltaram as outras  partes da 
CTPS: foto, qualificação civil. Deveria também ter encaminhado os 
contracheques, já que a carteira de trabalho possui registro. 224-814-527-63

Pai e mãe: 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital.                                           
Mãe: - CTPS registrada e atualizada das páginas:  último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco;

207.627.107-48

Pai:  Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse 
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas. Familia 
parece carente 226.815.537-41

        Pai e Discente
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas 170.161.067-13

Discente fez a inscrição no link errado (inscrição simplificada). 
Encaminhou documentos de renda dos pais, faltando s os extratos 
bancarios de ambos. Como fez a inscrição simplificada, não temos 
informações se a familia possui outros membros no grupo familiar. 187.514.607-50



Pai: - Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.     208.064.087-90

Discente  
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.                Pai:  
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.Prestar informações 
sobre o recebimento de pensão por parte da Mãe do seus filhos, 
informando o valor. caso receba pensão pr morte apresentar historico 
de credito do INSS 155.596.067-74

Pai:  - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital.
Mãe: - CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco ou declaração 
atestando não possuir CTPS (se for o caso).- Declaração informando não 
exercer nenhuma atividade remunerada e nem possuir rendimentos. 
Modelo de declaração disponível no anexo II. ( foi encaminhado um 
texto digitado sem assinatura da mãe. O documento também não estava 
datado).
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas. 209.322.707-00

Mãe- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;

160.685.327-98

Mãe: - Hisórico de  crédito do INSS da pensão e informações se é 
aposentada.
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021, caso declare
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco; Discente: - As 
declarações feitas pelo discentes não foram assinadas. 152.897.307-02

Mãe: - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Observação: Caso o(a) estudante ou filho(a) do estudante resida com 
apenas um dos genitores, deverá ser esclarecida a situação de pensão 
e/ou alimentos por meio de um dos documentos abaixo ( conforme o 
caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia. 166.810.327-37



Mãe e Discente: - CTPS registrada e atualizada das páginas:  último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco. Mãe:- Extrato 
bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. Caso não 
possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas as 
declarações devem ser assinadas e datadas 163.350.427-11

Pai:  - 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas 172.296.147-32

Esclarecer a situação de recebimento( ou não)  de pensão alimentícia 
para o filho ( encaminhou arquivo em branco. O documento deve 
constar informações sobre o valor e a forma que o recurso é viabilizado( 
se depositado, se entregue em mãos) podendo ser por meio de 
declaração de próprio punho, assinada e datada. Madrasta: - CTPS 
registrada e atualizada das páginas:  qualificação civil, último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco; 206.173.227-59

Mãe e Pai: 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Pai: IR 2021 174.220.817-75

Mãe E Irmão:
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.    188.846.737-12

  Mãe:   Esclarecer a situação de recebimento ou não de pensão 
alimenticia. O documento deve constar informações sobre o valor e a 
forma que o recurso é viabilizado ( se depositado, se entregue em 
mãos...) podendo ser por meio de declaração de próprio punho, 
assinada e datada pelo representante legal.          196.694.507-80

Padrasto:   
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021. O recolhimento que tem é baixo. porem faz declaração.  

 Mãe:     - .CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.                        182.138.597-74

Pai e Madrasta: - CTPS registrada e atualizada das páginas:  contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco.

155.212.587-44



Mãe: Esclarecer a situação de recebimento ou não de pensão alimenticia 
para os filhos. O documento deve constar informações sobre o valor e a 
forma que o recurso é viabilizado ( se depositado, se entregue em 
mãos...) podendo ser por meio de declaração de próprio punho, 
assinada e datada pelo representante legal.                                                                                                      
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo do Edital.( declaração encaminhada não constava: valor, data e 
assinatura).  Tia:Declaração sobre atividade que realiza não constou 
valor que recebe.CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de
trabalho e folha seguinte em branco 188.882.927-30

Pai e Mãe: 
Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.             Discente: Sobre a 
locação do imovel, prestar esclarecimento se divide o imovel  com amis 
pessoas e como tem custeado as despesas
Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.

195.191.657-38

Não apresentou informações sobre o recebemineto de pensão 
alimenticia. 185.506.827-30

Padrasto: - Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação 
desse edital. ( apresentou fatura de cartão de credito) 02004505222

Pai e Mãe: - cópia do último contracheque ( discente apresentou 
contraque da Mãe do ano de 2021 e do Pai de Janeiro de 2022) ou 
declaração do empregador, constando cargo e salário mensal atualizado; 
-Irmão de 19 anos:- informações sobre atividades que realiza e 
existencia de conta bancaria: Extrato bancários referente ao mês 
anterior a publicação desse edital. Caso não possua conta, fazer 
declaração informando sobre o fato. Todas as declarações devem ser 
assinadas e datadas.

190.865.627-10

Irmão de 19 anos:  Fazer declaração informando atividade que realiza  e  
se desenvolve,  qual seria  o valor,- Extrato bancários referente ao mês 
anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas. 186.066.467-92

Mãe faltou a parte do CONTRATO DE TRABALHO 190.682.277-85

Irmão : - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo desse edital.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas., caso trabalhem com 
registro na carteira apresentar: cópia do último contracheque ou 
declaração do empregador, constando cargo e salário mensal atualizado 175.613.347-61



Pai, mãe e irmã: - Declaração de próprio punho onde conste o 
rendimento mensal e descrição da atividade exercida. Modelo de 
declaração disponível no anexo II.Mãe: não incluiu a parte do contrato 
de trabalho, mesmo que estivessem em branco.As declarações 
apresentadas devem conter assinatura e datas. O discente aprsentou 
extrato sem identificação de quem seria a conta. 179.935.907.79

Avó : Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse 
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas. 161.991.347-02

Discente fez a inscrição no link errado (inscrição simplificada). Também 
não incluiu NENHUM documento de renda do seus pais, conforme 
descrito no item B do anexo II do Edital 136.395.777-52 

Discente e Juliana: Todos os documentos de acordo com o anexo II do 
Edital 179.403.737-30

Mãe: -
Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 205.356.587-02

Mãe.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas. ( mae mencionou ser 
beneficiaria do auxílio Brasil, poderia ter apresentado as informações 
conforme  descrito no item B do anexo II do Edital) 185.514.897-80

 Mãe: - declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) 
referente ao ano de 2021 195.326.497-27

A mãe recebe pensão e desenvolve alguma atividade? 
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco- da mãe e do discente
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021- mãe
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital-  
mae e do discente 171.333.067-94

Mãe: Histórico de credito do INSS  e prestar informações se além de 
pensionista  é aposentada ou realiza atividades remuneradas( sendo 
apresentar a documentação especifia).      161.191.997-56

Avó: 
Historico de credito, comprovando o recebimento de aposentadoria;
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital 
referente ao pagamento do seu trabalho

 Tio: .- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse 
edital. Informou não ter conta. Contudo, no contra cheue apresentado 
anteriormente havia informações de conta no banco do Brasil. O fato 
não foi esclarecido na declaração apresentada. 186.877.727-85

Irmã de 27 anos: Encaminhar  documentos de renda  como descrito na 
parte B do anexo II 204.046.147-79



Mãe, Irmã e  Discente: - Extratos bancários referente ao mês anterior a 
publicação desse edital. Caso não possua conta, fazer declaração 
informando sobre o fato. Todas as declarações devem ser assinadas e 
datadas.  Irmã : encaminhar copia da carteira de trabalho como previsto 
no edital, a saber:- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco; 190.816.157-42

 Discente: não apresentou extrato bancario e esclarecimento sobre a 
renda informada. Sendo o pai o locatário do imóvel não apresentou 
nenhum documento dos pais. 190.506.187-07

 mencionou que reside com a familia, porém, não descreveu quem são 
os outros dois integrantes do grupo familiar e não apresentou nenhum 
documento de renda conforme descrito no item B do Anexo II do Edital 181.864.237-96

Pai: - CTPS : último contrato de trabalho e folha seguinte em branco  - 
Extrato bancário referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.

227.061.077-66

 Esposo: IRenda  e extrato bancario onde é creditado o salário, contra 
cheque referente ao mês anterior a publicação do Edital( apresentou 
documento referente ao mes de março). Discente: Informações sobre 
atividade que realiza ou não e extrato bancario. 143.414.367-83

Discente: Cópia da carteira de identidade ( frente). Mencionou tres 
pessoas que vivem da renda declarada, porém, não esclareceu e não 
encaminhou nenhum documento referente   a terceira pessoa que 
compõem o nucleo familiar.  Pai: - CTPS registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco;
- Caso trabalhe como autonomo/ mercado informal: Declaração de 
próprio punho onde conste o rendimento mensal, descrição da atividade 
exercida. Modelo de declaração disponível no anexo II , caso seja 
trabalhador com renda fixa: apresentar - cópia do último contracheque 
ou declaração do empregador, constando cargo e salário mensal 
atualizado; caso seja aposentado ou pensionista: - contracheque ou 
último detalhamento de crédito, comprovando o recebimento de 
aposentadoria;
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.

205.925.757-30



 Pai: - CTPS : folha seguinte em brancoda parte do contrato de trabalho;
- Declaração de próprio punho informando  a  atividade que excerce 
mesmo informalmente ( atividade, valor mensal) .Modelo de declaração 
disponível no anexo II do Edital
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas. Mãe: sendo beneficiária 
do bolsa familia, como mencionado no questionário socioeconomico, 
deveria ter apresentado:comprovante de recebimento do benefício 
como: cartão do programa social e extrato do último recebimento.

171.566.367-58

 Pai: - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil.
Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Mãe:  - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil.- 
Declaração informando não exercer nenhuma atividade remunerada e 
nem possuir rendimentos. Modelo de declaração disponível no anexo II.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.Discente: RG : 
imagem que foi encaminhada não estava completa

191.353.427-81

Pai:
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Observação: Caso o(a) estudante ou filho(a) do estudante resida com 
apenas um dos genitores, deverá ser esclarecida a situação de pensão 
e/ou alimentos por meio de um dos documentos abaixo ( conforme o 
caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

204.859.327-50

Não incluiu NENHUM documento de renda dos pais. Pai e Mãe: 
documentos de rendimentos como descrito no Item B do anexo II do 
Edital. 212.326.787-24

 Mãe:  RG inelegivel. informações sobre rendimento de acordo com o 
item B do anexo II do Edital.Observação: Caso o(a) estudante ou filho(a) 
do estudante resida com apenas um dos genitores, deverá ser 
esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos por meio de um dos 
documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

205.852.287-79



 Irmã Juliany: RG e CPF. Pai: Rg e CPF e  CTPS registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo II 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas. Mãe: RG e CPF e Colocar 
de forma completa os dados referentes ao benefício - comprovante de 
recebimento do benefício como: cartão do programa social e extrato do 
último recebimento

211.987.047-05

Mãe  e irmã: documentos de rendimentos como descrito no Item B do 
anexo II do Edital. Sobrinho: certidão de nascimento de forma legivel( 
documento veio cortado nas laterais. Discente:Observação: Caso o(a) 
estudante ou filho(a) do estudante resida com apenas um dos genitores, 
deverá ser esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos por meio de 
um dos documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

194.755.247-38
filhas.Observação: Caso o(a) estudante ou filho(a) do estudante resida 
com apenas um dos genitores, deverá ser esclarecida a situação de 
pensão e/ou alimentos por meio de um dos documentos abaixo ( 
conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

06584040755

 Mãe: informações sobre pensão alimenticia :Observação: Caso o(a) 
estudante ou filho(a) do estudante resida com apenas um dos genitores, 
deverá ser esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos por meio de 
um dos documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.- CTPS registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco.
-- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas. Padrasto: - 
CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo II 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.

206.307.287-63



:- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Informações sobre pensão alimenticia para os filhos.Observação: Caso 
o(a) estudante ou filho(a) do estudante resida com apenas um dos 
genitores, deverá ser esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos 
por meio de um dos documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

210.104.167-74

Não Fez inscrição simplificada  no Edital 05/22, fez a inscrição para novos 
discentes. Não apresentou os documentos solicitados, a saber: Mãe: - 
CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
Pai: - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas..

201.092.747-84

Documentos financeiros de acordo com item B do Anexo Ii do Edital. Pai:- 
CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco; e
- último comprovante de pró labore ou Decore, se for o caso; guia de 
recolhimento ao INSS do último mês, compatível com a renda declarada; 
e
- declaração de renda, especificando atividade desenvolvida e média 
salarial ou declaração de próprio punho onde conste o rendimento 
mensal.
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.

211.042.017-04

Mãe: - CTPS registrada e atualizada das páginas: último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital.

143.046.817-37



 Pai: - cópia do último contracheque ou declaração do empregador, 
constando cargo e salário mensal atualizado ( foi apresentado 
contracheuqe de março); e
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Mãe: - CTPS registrada e atualizada das páginas: último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo II 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.Discente: - CTPS 
registrada e atualizada das páginas: qualificação civil,  folha seguinte em 
branco após o ultimo contrato assinado;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo II 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.

151.778.797-12

Não incluiu NENHUM documento de renda dos pais. Pai e Mãe: 
documentos de rendimentos como descrito no Item B do anexo II do 
Edital. 189-770-097-07

Informações sobre pensão alimenticia:  Caso o(a) estudante ou filho(a) 
do estudante resida com apenas um dos genitores, deverá ser 
esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos por meio de um dos 
documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia

153.942.897-43

Pai: - CTPS registrada e atualizada das páginas:qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo II 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas. Mãe: - Extrato bancários 
referente ao mês anterior a publicação deste edital.- CTPS registrada e 
atualizada das páginas: foto, qualificação civil,  folha seguinte em branco 
após o último contrato de trabalho.

195.941.817-37



 Mãe:- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo II 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas.
Discente: - CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco ou declaração 
atestando não possuir CTPS (se for o caso).- Extrato bancários referente 
ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.Observação: 
Caso o(a) estudante ou filho(a) do estudante resida com apenas um dos 
genitores, deverá ser esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos 
por meio de um dos documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.- Prestar esclarecimento como tem 
custeado as despesas com a moradia. 

167.645.267-29

Mae e irmã: Não incluiu NENHUM documento referente ao item B do 
anexo Ii do Edital. Discente: - Cópia do Contrato de locação;
- Recibos de pagamento do aluguel;
- Se reside em republica: declarar com quem divide o espaço.
- Caso o contrato não esteja em seu nome e resida em república, 
apresentar o valor com o qual contribui para a despesas da residência.
- Prestar esclarecimento como tem custeado as despesas com a 
moradia. - CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco ou declaração 
atestando não possuir CTPS (se for o caso).- Extrato bancários referente 
ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.

179.859.427-77 

 Pai: - CTPS registrada e atualizada das páginas: qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco. Mãe: - CTPS atualizada 
das páginas: qualificação civil.Extrato bancários referente ao mês 
anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.

214.103.027-76

Mãe: - cópia do último contracheque ou declaração do empregador, 
constando cargo e salário mensal atualizado ( apresentou de dez de 
2021). Carteira digital completa, apenas colocou a parte do 
contrato.Informações sobre pensão alimenticia: Observação: Caso o(a) 
estudante ou filho(a) do estudante resida com apenas um dos genitores, 
deverá ser esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos por meio de 
um dos documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

155.313.777-97



 Pai e Mãe: - Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação 
deste edital. 164.363.967-64

 Madrasta: - Declaração informando não exercer nenhuma atividade 
remunerada e nem possuir rendimentos. Modelo de declaração 
disponível no anexo II.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas. Pai: - CTPS 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Prestar esclarecimento se a genitora dá ssistencia financeira ao discente.

170.657.097-01

 Mãe: - CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco ou declaração 
atestando não possuir CTPS (se for o caso).- Declaração informando  se  
exercer ou não  atividade remunerada e se possui rendimentos. 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas. Pai: - CTPS 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital.

144.836.047-16

 Mãe: parte do contrato de trabalho  e página seguinte em branco da 
carteira de trabalho. 168.291.857-26

 Mãe: RG e CPF - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco.
- declaração de imposto de renda (para aqueles que declaram) referente 
ao ano de 2021
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital e 
informações sobre pensão alimenticia:Observação: Caso o(a) estudante 
ou filho(a) do estudante resida com apenas um dos genitores, deverá ser 
esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos por meio de um dos 
documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

209.735.967-16



 Pai- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.

115.769.217-60

 Não incluiu NENHUM documento de renda conforme descrito no item B 
do anexo II do Edital Mãe: informações sobre recebimento d epensão 
alimenticia para os filhos.Observação: Caso o(a) estudante ou filho(a) do 
estudante resida com apenas um dos genitores, deverá ser esclarecida a 
situação de pensão e/ou alimentos por meio de um dos documentos 
abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia. Apresentar documentos de acordo 
com a categoria que se enquadra no item B do anexo II do Edital

153.911.497-03

 Não incluiu NENHUM documento da Mãe:  RG  e CPF , informações da 
renda  como descrito no item B do anexo II do Edital. Também não 
prestou informações sobre a pensão alimenticia- Observação: Caso o(a) 
estudante ou filho(a) do estudante resida com apenas um dos genitores, 
deverá ser esclarecida a situação de pensão e/ou alimentos por meio de 
um dos documentos abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

149.583.627-46

Pai: - CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Mãe, Discente  e Irmão: todos os documentos de renda de acordo com o 
que se enquadrarem do item B do anexo II do Edital.

192.379.687-95

 Mãe: - CTPS registrada e atualizada das páginas: último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco  (mesmo que as páginas estejam 
em branco, como servidora publica).
Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste 
edital.Informações sbore o recebimento de pensão alimenticia para as 
filhas 
Observação: Caso o(a) estudante ou filho(a) do estudante resida com 
apenas um dos genitores, deverá ser esclarecida a situação de pensão 
e/ou alimentos por meio de um dos documentos abaixo ( conforme o 
caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.

148.989.057-22



Padrasto: RG. CPF s - Extrato bancários referente ao mês anterior a 
publicação desse edital. Caso não possua conta, fazer declaração 
informando sobre o fato. Todas as declarações devem ser assinadas e 
datadas.

200.182.947-74

 Discente: informaçõesse recebe pensão para o filho. Mãe: CPF, - CTPS 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal, 
descrição da atividade exercida. Modelo de declaração disponível no 
anexo II 
- Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação deste edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas. Informações se recebe 
pensão para os filhos.Observação: Caso o(a) estudante ou filho(a) do 
estudante resida com apenas um dos genitores, deverá ser esclarecida a 
situação de pensão e/ou alimentos por meio de um dos documentos 
abaixo ( conforme o caso): 
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o 
recebimento e o valor da pensão.
- declaração de próprio punho, assinada e datada, informando o não 
recebimento de pensão alimentícia.
Irmão: RG e documentos conforme   atividade que realiza de acordo 
com o item B do anexo Ii do Edital.

157.967.817-31

Alunos se inscreveu no Edital 01/22, deveria ter feito a inscrição 
simplificada. Não apresentou os documentos que foram identificados 
como faltosos na relação publicada no site, a saber: Pai: - CTPS 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
Extrato bancários referente ao mês anterior a publicação desse edital. 
Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o fato. Todas 
as declarações devem ser assinadas e datadas
Madrasta:- CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco ou declaração 
atestando não possuir CTPS (se for o caso) e - Extrato bancários 
referente ao mês anterior a publicação desse
edital. Caso não possua conta, fazer declaração informando sobre o 
fato. Todas as declarações devem ser assinadas e datadas.

171.946.507-03
















