Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2021

EDITAL 06/2021 – PROGRAMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA – CAMPUS REALENGO

De acordo com o cronograma do Edital 06/2021 do Programa Auxílio Permanência, segue a lista de pendências:

DISCENTES SEM PENDÊNCIAS: não precisam entregar mais
nenhuma documentação, porém devem estar atentos aos
LEGENDA

próximos passos do edital.
DISCENTES COM PENDÊNCIAS: devem enviar os documentos
pendentes conforme item 5.5 do edital.
DISCENTES DESCLASSIFICADOS: aqueles que não atenderam
as exigências do edital.

OBS: os documentos pendentes deverão ser encaminhados para o email pae.creal@ifrj.edu.br, nos dias 06 e 07/10, conforme item 5.5
do edital.

CPF
1.

025.616.887-39

2.
133.937.957-08

3.

003.896.477-56

PENDÊNCIAS
Identidade, CPF e última declaração do imposto de renda de todos os membros da
família.
Contracheque da filha da candidata. Certidão de casamento da candidata.
Documentação do imóvel e IPTU. Comprovante de residência. Carteira de trabalho de
todos os membros da família (das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de
trabalho e folha seguinte em branco)
Esclarecer a situação financeira da sobrinha menor de idade, informar se a mesma
recebe pensão dos pais.
https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanencia2021
Identidade, CPF e última declaração do imposto de renda de todos os membros da
família.
Declaração que não trabalha e que não exerce atividade remunerada do filho.
Documentação do imóvel e IPTU. Comprovante de residência. Carteira de trabalho de
todos os membros da família (das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de
trabalho e folha seguinte em branco).
Especificar quem são os moradores que residem na mesma casa com o candidato.
https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanencia2021

4.

084.267.147-14

5.
6.

462.774.018-23

154.992.617-92

Declaração informando o valor que o esposo da candidata paga de pensão alimentícia.
Identidade, CPF e última declaração do imposto de renda de todos os membros da
família.
Declaração que não trabalha e que não exerce atividade remunerada do filho mais
velho.
Documentação do imóvel e IPTU. Comprovante de residência. Carteira de trabalho de
todos os membros da família (das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de
trabalho e folha seguinte em branco).
https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanencia2021
Contrato de aluguel no RJ e cópia do último recibo de pagamento.
Declaração informando o valor que o marido paga de pensão alimentícia.
Identidade e CPF de todos os membros da família. Certidão de nascimento do filho.
Último contracheque da candidata.
Documentação do imóvel e IPTU. Comprovante de residência. Carteira de trabalho da
candidata (das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha
seguinte em branco).
https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanencia2021

7.

A estudante deverá informar se vive sozinha com esta renda ou se tem dependentes.
Ver modelo de declarações disponíveis no
042.483.517- 73 link:https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanen
cia-2021

8.

161.323.617-40 Confirmar se a CTPS que está sem a baixa é da mesma pessoa da rescisão do contrato.
Afastamento dia 12/02/21.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

162.968.357-44 O candidato e o seu pai deverão assinar as declarações que enviaram. Cópia da CTPS
do seu pai.
Enviar uma declaração explicando se os filhos recebem alguma ajuda financeira do pai.
Ver modelo no link
011.816.727-83 https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanencia2021
126.104.517-33 Enviar a CTPS da mãe e cópia do MEI ou da contribuição mensal.
Comprovar o aluguel no município do Rio, já que a estudante solicitou o auxílio moradia.
183.804.647-02 Este auxílio é para quem comprova que saiu do seu município e paga um aluguel no
município do campus onde vai estudar. Consta no Edital item 2. II.
Declaração de desemprego da mãe e IRPF de todos os maiores ou declaração que são
isentos.- ver modelo de declaração no link
https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanencia021.481.556-01 2021
Parte do contrato de trabalho da CTPS da mãe do candidato e do pai, IRPF de todos
maiores de idade ou declaração de isenção. Ver o modelo de declaração no no link
161.164.237-01 https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanencia2021
113.485.257-62 Documentação incompleta. Falta toda a documentação de renda e identificação dos
membros familiares destacados, conforme anexo II do edital.
061.512.674-00

17.
175.361.867-38

Informa situação conjugal- casada, mas não apresenta documentação comprobatória do
marido/companheiro. É preciso esclarecer essa situação. Falta comprovante do Cadùnico
Discente sem pendência

18.
114.356.247-00

Declaração de rendimentos - Mãe do candidato - ver modelo de declaração disponível no
link:https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanenc

ia-2021
19.
185.121.137-31

Declaração de rendimentos - Mãe da candidata, página de anotação de vínculos da carteira de
trabalho da candidata. ver modelo de declaração disponível no
link:https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanenc

ia-2021
20.
088.344.977-32

Comprovante de residência, carteira de trabalho da filha da candidata maior de 18 anos ou
declaração, caso não possua.Orientações anexo II do edital. Ver modelo de declaração
disponível no
link:https://portal.ifrj.edu.br/academico/assistencia-estudantil/programa-auxilio-permanenc

ia-2021
21.

173.418.077-33

Discente sem pendência

