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EDITAL 1.2019

ALUNOS CLASSIFICADOS
01 109.877.937-13

04 162.564.007-20

02 490.075.518-41

05 195.531.337-70

03 210.904.367-93

06 157.419.807-67

04 195.460.077-14

07 167.669.427-70

05 188.414.977-42

08 166.666.567-33
ALUNOS DESCLASSIFICADOS

01

086.711.607-26

De acordo com o item 6.5 do Edital

02

194.904.557-92

De acordo com o item 1.3.2 do Edital

03

163.074.427-19

De acordo com o item 1.3.2 do Edital

04

104.222.957-01

De acordo com o item 1.3.5 do Edital

05

146.024.657-81

De acordo com o item 1.3.5 do Edital

ALUNOS COM DOCUMENTAÇÃO PENDENTE*
CPF
165.015.217-50
187.173.837-73
172.469.297-62
142.505.237-13
150.270.607-50

120.574.707-92
091.688.566-60
062.406.067-58
181.112.017-29
121.997.417-02
178.087.217-86

173.008.637-36
160.822.177-64

DOCUMENTOS PENDENTES
Declaração de sem renda do pai.
Comprovação do seguro desemprego do pai e declaração de sem renda da irmã.
Declaração escolar do irmão
Declaração de Imposto de sem renda da mãe e declaração de isenta do Imposto de Renda

Declaração de sem renda da mãe, declaração de isento do Imposto de Renda da mãe,
cópia da carteira de trabalho do pai e da mãe (ou declaração de que não possui),
certidão de nascimento da irmã e declaração escolar da irmã
Comprovação de renda da irmã
Declaração de sem renda dos irmãos e do aluno
Declaração de sem renda do aluno
Falta especificar valor recebido do ex-marido.
Valor de sem renda da mãe
Declaração de Imposto de Renda da mãe, Cópia da Carteira de Trabalho dos pais,
Cópia da Carteira de Trabalho da irmã, comprovante de renda da irmã ou declaração
de que não possui renda
Ficha de Inscrição preenchida, auto declaração, declaração escolar do irmão,
declaração de imposto de renda do pai e da mãe
Comprovante da pensão ou declaração de valor recebido

(*) Entregar os documentos pendentes junto ao anexo VI do Edital 1.2019 na data e no local previstos no
cronograma ou digitalizados através do e-mail pae.cpin@ifrj.edu.br na data prevista.

