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CPF Resultado das pendências 

071.128.937-98 

Cópia da Carteira de trabalho do marido. 

Declaração da aluna que não exerce atividade 

remunerada e Extratos bancários dos 3 últimos 

meses do marido e da aluna ou declaração que 

não possui conta bancária. 

483.951.883-15 Sem pendências 

848.764.847-91 

Declaração de não exercicio de atividade 

remunerada, Extrato de conta banária dos 3 

últimos meses ou declaração que não possui 

conta da filha maior de 18 anos 

010.454.797-99 

Declaração de isenção de imposto de renda da 

aluna e filha maior de 18 anos. Extrato 

bancário dos 3 últimos meses ou declaração 

que não possui conta corrente da aluna e filha 

maior de 18 anos. Socilitamos agendar 

entrevista. 

003.315.697-28 

Declaração de isenção de imposto de renda da 

aluna, marido e filhos maiores de 18 anos. 

Extrato bancário dos 3 últimos meses ou 

declaração que não possui conta corrente da 

aluna, marido e filhos maiores de 18 anos. 

011.916.417-59 sem pendências 

666.925.717-15 sem pendências 

496.392.267-34 

Extrato bancário dos 3 últimos meses da filha 

ou declaração que ela não posssui conta 

corrente 

047553827-77 

falta CTPS, declaração de imposto de renda e 

extrato bancário. 

097228217-33 

Extrato bancário dos 3 últimos meses- da 

candidata e declaração que não trabalha 

596.214.432-53 

IRPF da sogra, 3 últimos Extratos bancários de 

todos , recisão da esposa e declaração de 

desemprego 

056.094.017-39 

IRFP da estudante, contracheque ( 3 últimos) e 

os 3 últimos extratos bancários, cópia da conta 

de luz ou água 
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013.276.697-30 

extrato bancário dos 3 últimos meses da aluna 

ou declaração que não possui conta bancária. 

095.327.487-09 

Formulário de incrição impresso, 

Contracheque dos 3 últimos meses de Leandro, 

Cópias das páginas da Carteira de Trabalho de 

Leandro 

724.343.767-20 Sem pendências 

006.167.627-63 Sem pendências 

055.034.657-09 

Cópia da carteira de trabalho de Lourdes, 

Extrato bancário dos 3 ultimos meses de Silvia 

e Roberta ou declaração q não possui conta 

bancária. 

120.589.007-66 Trazer extrato bancário de agosto 

071.333.307-33 Sem pendências 

103.104.007-24 Trazer cópia de uma conta de luz ou água 

 


