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Rio de janeiro, 18 de fevereiro de 2020 

 

LISTA DE DOCUMENTOS PENDENTES DO PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA– EDITAL 01/2020 

 

ATENÇÃO: prazo de entrega para documentação pendente: 20/02 – quinta feira, 

sexta feira, 21/02 o Campus não abrirá 

 

Alunos da noite podem entregar documentação pendente na COTUR 

 

 

CPF DOCUMENTOS PENDENTES  

01 006.892.247-70 1. A seguinte página da CTPS da filha da aluna: página seguinte em branco referente ao último contrato de 

trabalho 

02 084.447.437-12 1. Copia RG, CPF do Almir P. Filho 

2. Página da CTPS de Thamires referente ao fim do último contrato de trabalho com a finalização deste contrato 

03 169.055.357-02 1. A seguinte página da CTPS da Elenita Alves: página seguinte em branco referente ao último contrato de trabalho 

2. Declaração de isenção de imposto de renda a próprio punho da aluna e de sua Mãe 

04 447.354.807-49 1. Cópia legível do comprovante de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo. 
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05 171.469.077-62 1. cópia legível da CTPS da Sonia Maria das seguintes páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho 

e folha seguinte em branco 

2. Declaração de isenção de imposto de renda a próprio punho 

 

06 171.574.647-30 1. cópia legível da CTPS da Rosimere Aparecida das seguintes páginas: foto, qualificação civil, último contrato de 

trabalho e folha seguinte em branco 

 

07 004.497.457-40 1. Página da CTPS da aluna referente ao fim do último contrato de trabalho 

2. Copia legível IPTU e contrato ou Registro da Propriedade ou declaração de próprio punho informando moradia 

com documentação não formalizada 

08 158.332.717-70 1. Documento que comprove a renda declarada na ficha de inscrição 

2. Copia legível IPTU e contrato ou Registro da Propriedade 

3. A seguinte página da CTPS da Aluna: Páginas do último contrato de trabalho e a seguinte em branco referente 

ao último contrato de trabalho 

4. Cópia legível do comprovante de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo. 

09 103.259.877-85 1.  A seguinte página da CTPS do aluno: página seguinte em branco referente ao último contrato de trabalho 

2. Declaração de isenção de imposto de renda a próprio punho. 

10 027.456.197-21 1. Copia RG legível da filha 

2. cópia legível da CTPS da aluna nas seguintes páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 

seguinte em branco 

3. Declaração de próprio punho do aluno (ver ANEXO V) informando a atividade que exerce e os rendimentos 

oriundos da mesma; 

4. Declaração de próprio punho informando moradia com documentação não formalizada  

 

11 172.774.677-52 1. A seguinte página da CTPS da Maria Aparecida:  seguinte em branco referente ao último contrato de trabalho 

2. . cópia legível da CTPS da aluna nas seguintes páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e 

folha seguinte em branco 
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12 132.501.447-89 1. A seguinte página da CTPS da Maria Aparecida:  seguinte em branco referente ao último contrato de trabalho; 

2- Documento referente ao término do estágio que consta na CTPS da aluna 

13 100.738.317-86 1- Documento de Identificação da aluna: RG/CPF; 

2- Cópia legível da CTPS da aluna nas seguintes páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e 

folha seguinte em branco; 

14 08828514701 1. Cópia legível da CTPS da aluna nas seguintes páginas: último contrato de trabalho e folha seguinte em 

branco; 

2. Cópia legível do comprovante de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo; 

3. Declaração de isenção de imposto de renda a próprio punho 

15 180121137-08 1- Cópia legível da CTPS da MÃE da aluna nas seguintes páginas: foto, qualificação civil;  

2- Extrato do Cartão Bolsa Família (opcional) 

16 175211997-58 
 

1. Cópia legível da CTPS do aluno nas seguintes páginas: último contrato de trabalho e folha seguinte em 

branco; 

2. Declaração de recebimento de Pensão Alimentícia 

 

17 202987037-42 1- Documento de Identificação do pai da aluna: RG/CPF; 

2- Cópia legível da CTPS da MÃE da aluna nas seguintes páginas: foto, qualificação civil; último contrato de 

trabalho e folha seguinte em branco;  

3- Declaração de isenção de imposto de renda a próprio punho 

 

18 082947547-81 Documento de Identificação da aluna: RG/CPF ou certidão de nascimento; 

 

19 009387637-84 1. Cópia legível da CTPS do aluno nas seguintes páginas: último contrato de trabalho e folha seguinte em 

branco; 

 

 


