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Homologação
Pendências

Não

V.1. Cópia dos contracheques de outubro de 2019 e
dezembro de 2019 (Esposo da estudante).
V.6. Declaração de próprio punho declarando
estar desempregado e/ou que não possui nenhuma renda Anexo V do edital (Estudante)

17180744760

Não

IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta
bancária, se for o caso (mãe e pai da estudante)

15050598752

Não

IV.11. Cópia do comprovante de recebimento do bolsa família
como: cartão do programa social e extrato do último
recebimento. (Estudante)

Não

IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso (Estudante, mãe da estudante e pai da estudante)
V.6. Declaração de próprio punho declarando estar desempregado
e/ou que não possui nenhuma renda. (Anexo V). (Estudante e mãe
da estudante)

13928388789

16280332748

IV.3. Cópia extratos bancários dos três últimos meses ou declaração
de próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso.
(Estudante, esposo da estudante e filha da estudante)
IV.4.Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do
último ano, contendo todas as páginas, com o Recibo de Entrega
(esposo da estudante)
V.1. Cópia dos contracheques ou declaração do empregador, meses
dezembro e novembro de 2019, constando cargo e salário mensal
atualizado (esposo da estudante)
-Entrevista dia 28/02/2019 às 10h.

96104961720

Não

15302622750

Não

IV.3. Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de
próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso
(Estudante)

17352270728

Não

3.3- Cópia da certidão de casamento ou comprovação de existência
de união estável
dos pais

IV.1. Cópia da carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
registrada e atualizada das páginas: último contrato de trabalho e
folha seguinte em branco (Pai da estudante)
11800859732

Não
IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso (mãe da estudante)

15657943708

Não

3.3 Cópia da certidão de casamento ou comprovação de existência
de união estável dos pais; Caso não tenha, fazer declaração sobre a
atual situação conjugal. (Mãe da candidata)

15526641716

Não

IV.1. Cópia da carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
registrada e atualizada das páginas: último contrato de trabalho e
folha seguinte em branco (Estudante)

13450901702

Não

IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso (mãe da estudante)
V.6. Declaração de próprio punho declarando estar desempregado
e/ou que não possui nenhuma renda. (Anexo V). (Estudante)
IV 4. Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do
último ano, contendo todas as páginas, com o Recibo de Entrega;
5. Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda,
impressão da página da Receita Federal, que informa que o CPF não
consta na base de dados, através do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.
app/paginas/index.asp (Pai da estudante)

17563885714

Não

IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso. (Estudante e pai da estudante)
IV.1. Cópia da carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último
contrato de trabalho e folha seguinte em branco (Estudante)
VI. 1. Cópia do comprovante de residência: conta de água, ou
energia elétrica, ou gás, ou telefone fixo.

16223331797

Não

IV.1. Cópia da carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último
contrato de trabalho e folha seguinte em branco (Estudante e esposo
da estudante)

IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso. (Todos os integrantes da família)
16743850721

Não

13848044714

Não

V.3. Declaração de renda, especificando atividade desenvolvida e
média salarial; ou
Declaração de próprio punho onde conste o rendimento mensal,
descrição da atividade exercida e a relação de bens, com número do
RG e CPF do declarante (Anexo IV) (Pai da estudante)
IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso. (Estudante e esposo da estudante)
IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso. (mãe da estudante)

12026622779

Não

Comprovante de pagamento ou extrato do benefício recebido pelo
INSS (mãe da estudante)
IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso. (mãe da estudante)

15701154785

Não

15047324729

Não

IV.3. Cópia dos extratos bancários dos três últimos meses ou
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária,
se for o caso. (Estudante)

12993312707

Sim

Sem pendências

16213715738

Sim

Sem pendências

14329677709

Sim

Sem pendências

14841823751

Sim

Sem pendências

17750833730

Sim

Sem pendências

13407677758

Sim

Sem pendências

14850539785

Sim

Sem pendências

10398874735

Sim

Sem pendências

09299615799

Sim

Sem pendências

78563127500

Sim

Sem pendências

14187864709

Sim

Sem pendências

17182708795

Sim

Sem pendências

18659566785

Sim

Sem pendências

11761152785

Sim

Sem pendências

17953351730

Sim

Sem pendências

15105157710

Sim

Sem pendências

16290107747

Sim

Sem pendências

15047324729

Sim

Sem pendências

18235809710

Sim

Sem pendências

18235830752

Sim

Sem pendências

07560861750

Não

Comprovante impresso de inscrição em disciplinas.
Não são aceitos prints de páginas da internet

60529709791

Não

Sueli Batista: IV.1. Cópia Carteira de Trabalho; IV.3. Extratos
bancários dos últimos 3 meses; IV.4. Declaração IRPF. José
Menezes: IV.3. Extratos Bancários dos últimos 3 meses; IV.4.
Declaração de imposto de renda; V.6. Declaração de próprio punho:
desempregado.
Entrevista: 28/02/2019 9:00

11781292760

06214303743

Não

Não

Milena Santorini: IV. 3. Extratos Bancários dos 3 últimos meses;
Mãe: V.1. Contracheque Novembro de 2018, IV.3. Extato
Novembro de 2019, especificar valores no extrato acima do
declarado.
Entrevista: 28/02/2019 9:00
Júlia Gomes: IV.3. Extratos Bancários dos últimos 3 meses; Pai:
IV.1. CTPS próxima página em branco, IV.3. Extrato bancário
novembro 2018.
Entrevista: 28/02/2019 9:00

15211192796

Não

Própria: IV.3. Extratos bancários; IV.4. Declaração IRPF; V.6,
Declaração de Desemprego
Entrevista: 28/02/2019 9:00

17478494722

Não

15550692740

Não

Pai: IV.3. Extrato novembro 2018, especificar valores não
declarados nos extratos.
Entrevista: 28/02/2019 10:00

PRÓPRIA E MÃE: especificar valores apresentados em extratos.
Entrevista: 28/02/2019 10:00
Própria e mãe: extratos bancários.
15852481777

Não
Entrevista: 28/02/2019 10:00

17168939769

Não

IV.3. Extratos Bancários

13228759792

Não

Próprio e Pai: IV.3. Extratos bancários dos últimos 3 meses

13908371732

Não

Entrevista: 28/02/2019 11:00

17002556717

Não

Própria e irmã: IV.3. Extratos bancários

16606072727

Não

Própria: IV.3. Extratos bancários, V.5. Declaração de pensão do
responsável; Mãe: IV.3. Extratos bancários novem,bro, dezembro
2018.
Entrevista: 28/02/2019 13:00

18872314712

Não

Avó: IV.1. CTPS próxima página em branco, IV.3. Extratos
bancários; Marido Avó IV.3. Extratos Bancários;
Entrevista: 28/02/2019 13:00

16758667180

Sim

Sem pendências

16466419738

Não

Entrevista: 28/02/2019 13:00

16250226702

Não

Entrevista: 28/02/2019 13:00

16570986724

Não

Própria: CTPS contrato de trabalho, especificar valores recebidos em
extrato; Mãe: CTPS próxima página em branco
Entrevista: 28/02/2019 14:00

16132061789

Não

Própria e Mãe: Extratos bancários.

12663675784

Não

Irmão - RG, CPF, Extratos bancários.

15524544799

Não

TODOS: Extratos bancários, declaração emprego ou sem renda,
condição de moradia e certidão de casamento.
Entrevista: 28/02/2019 15:00

14894608707

15370064792

Sim

Não

Sem pendências
TODOS: Extratos bancários legíveis; MÃE: certidão de casamento;
PAI: 3 últimos contracheque.
Entrevista: 28/02/2019 15:00

14364989703

Não

PRÓPRIA: especificar depósitos em conta; MÃE: especificar
situação e valores em conta; PAI: extratos bancários; IRMÃO: RG,
CPF.
Entrevista: 28/02/2019 16:00
IRMÃ: CTPS, IRPF, contracheque novembro.

12693849705

Não
Entrevista: 28/02/2019 16:00

15530645771

Não

Entrevista: 28/02/2019 16:00

11855301776

Não

extrato bancário dos últimos 3 meses da mae e aluna ou declaracao
que não tem conta bancária

059.376.607-57

Não

extrato bancário dos últimos 3 meses do pai ou declaracao que não
tem conta bancária

125.467.867-09

Não

extrato bancário dos últimos 3 meses da aluna e Raquel ou
declaracao que não tem conta bancária (o extrato entregue não tinha
identificação).

170.914.837-31

Não

IR de todos os membros da familia; extrato dos ultimos 3 meses ou
declaração que nao tem conta bancária de todos os membros da
familia.

160.058.017-32

Não

extrato dos últimos 3 meses ou declaração que não tem conta
bancária (mãe)

152.027.927-27

Não

extrato da conta da aluna meses de novembro e janeiro

163.028.767-96

Não

página do contrato de trabalho CTPS aluna; IR de todos os membros
da familia

155.910.627-17

Não

documentos do pai; extrato últimos 3 meses da aluna ou declaracao
que nao tem conta bancaria; IR aluna; 3 ultimos contra cheques da
mae; declaracao que a aluna nao trabalha. ENTREVISTA: 28-022019 4ªFEIRA 10:40MIN

121.824.527-10

Não

documentos do pai (CTPS, CPF, 3 ultimos contra cheques e
identidade); declarar valor recebidos com venda informal.

156.693.397-89

Não

IR aluna e irmã

168.954.377-97

Não

extrato dos 3 últimos meses ou declaracao que nao tem conta
bancária (tio).

Não

formulário; CPF e identidade (pai); CTPS (pai) ENTREVISTA: 2802-2019 4ªFEIRA- 11HORAS

Não

extrato dos 3 últimos meses ou declaração que não tem conta
bancária (aluna).

166.129.847-83

Não

declaração que não exercem atividade remunerada de todos os
membros da família; extrato bancário dos ultimos 3 meses de todos
os membros da família (exceto mãe); CTPS ou 3 ultimos contra
cheques de todos os membros da família).

041.492.427-47

Não

folha contrato de trabalho CTPS (marido e aluna); extrato dos 3
últimos meses ou declaração que não tem conta bancária (aluna e
esposo).

168.954.377-97
120.174.567-56

164.871.987-22

Não

ENTREVISTA: 28-02-2019 4ªFEIRA 10:30MIN

461.369.428-01

Não

IR completa (pai e mae)

161.442.497-70

Não

declaração que não tem conta bancaria e que não exerce atividade
remunerada assinada pela mae; CTPS pai e mae; ENTREVISTA 2802-2019 4ª FEIRA 11:20MIN

156.156.737-02

Não

extrato bancario últimos 3 meses ou declaração que não tem conta
bancária (pai e mae);

180.387.627-11

Não

folha contrato de trabalho CTPS (aluna); declaracao pai e mae
informando valores de ganhos informais; ENTREVISTA: 28-022019 4ª FEIRA 11:30MIN

138.403.437-47

Não

extrato bancario dos últimos 3 meses ou declaracAo que nao tem
conta; ENTREVISTA 28-02-2019 4ª FEIRA 11:40H

802.477.337-68

Não

extrato bancário dos últimos 3 meses ou declaração que não tem
conta (todos os membros da família)

154.642.757-03

Não

IR aluna e mãe; declaracão de todos os membros da família (exceto
o pai) que não tem conta bancária ou 3 ultimos extratos.

141.824.417-10

Não

pai declarar ganhos com serviços informais

183.070.097-90

Não

entregar documentos referente ao pai; declaracao ou extrato bancario
dos ultimos 3 meses; ENTREVISTA: 28-02-2019 4ª FEIRA 10H

169.937.087-79

Não

documentos do pai (CPF, CTPS, extrato bancario e identidade);
ENTREVISTA: 28-02-2019 4ª FEIRA 10:20MIN

132.481.797-67

Não

CTPS aluna

020.900.147-09

Não

extrato bancário dos ultimos 3 meses ou declaração que não tem
conta bancária (filho maior de idade)

151.755.717-88

Não

extrato bancário dos ultimos 3 meses ou declaração que não tem
conta bancária (aluna, mae e pai); IR mae, pai, irmaos e avó.

150.545.397-60

Sim

Sem pendências

167.258.127-32

Sim

Sem pendências

116.934.937-48

Sim

Sem pendências

131.456.877-94

Sim

Sem pendências

169.384.837-60

Sim

Sem pendências

150.178.727-60

Sim

Sem pendências

171.566.437-03

Sim

Sem pendências

168.818.607-73

Sim

Sem pendências

IV.3. Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de
próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso
(Esposo da estudante)

10755072782

Não

IV 4. Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do
último ano, contendo todas as páginas, com o Recibo de Entrega;
5. Em caso de pessoas isentas de declaração do Imposto de Renda,
impressão da página da Receita Federal, que informa que o CPF não
consta na base de dados, através do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.
app/paginas/index.asp (Esposo da estudante)
IV.3. Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de
próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso
(Avô da estudante e da estudante)

16066330748

Não
Comprovante de pagamento ou extrato do benefício recebido pelo
INSS (Avô da estudante)

14061239783

Sim

Sem pendências

18601738702

Não

Declaração de desemprego da aluna
Conta corrente da mãe e imposto de renda

15641624780

Não

Aluna: declaração contendo que está desempregada, não tem conta
e que não declara IRPF
Mãe: declaração contendo as informações que não tem conta, não
declara IRPF e está desempregada

125050417-17

Sim

Sem pendências

14943542760

Não

Assinar a declaração da conta corrente, ctps da mãe página do
contrato de trabalho, declaração de IRPF do pai.

17565457744

Não

Certidão de nascimento do Hilton e extrato bancário de todos ou
declaração.

16344981784

Sim

Sem pendências

14014194701

Não

Faltou o questionário impresso, declaração da situação de trabalho
da aluna e do Josvano

14241437729

Sim

Sem pendências

15760827766

Não

Extrato bancário de todos; declaração da aluna que não trabalha

15903947719

Não

Extrato bancário contendo o nome de todos

15641624780

Não

Extrato bancário da mãe e da aluna, IRPF da Caroline e da mãe,
declaração de desemprego da mãe

10950685715

Não

Inscrição em disciplinas, ctps candidato contrato de trabalho CTPS,
declaração que não trabalha.
Entrevista dia 28/02 10:40 h

13387034636

Sim

Sem pendências
Conta do responsável,especificar depósitos, datar e assinar

15315484742

Não
Entrevista 28/2 às 10:10 H

13234962707

Não

Extrato bancário da candidata e da mãe/ou declaração que não
possui

95455914715

Não

IRPF do esposo e da estudante; CTPS da folha contrato de trabalho e
a próxima em branco, da aluna; Inscrição em disciplina da aluna

17610801720

Não

Extrato bancário de todos os membros ou declaração que não possui
conta

14782652720

Não

Sem pendências

14693848760

Não

CTPS do aluno parate do contrato de trabalho

13023826757

Sim

Sem pendências

17143620785

Não

Cópia do comprovante residência ilegível/ conta de luz da candidata

11787133699

Sim

Sem pendências

16872056711

Não

Declaração de desemprego do Isaias e conta em banco da tia

12851383760

Não

Ctps parte de dados pessoais da ctps da mãe, IRPF e declaração de
desemprego da mãe e da Bruna

12425439706

Sim

Sem pendências

16516204748

Não

Entrevista dia 28/2 às 9 h.
Comparecer com ctps do candidato parte do contrato de trabalho e
da mãe também. Declaração da situação de emprego da mãe

16063606718

Não

Jenival- declação de renda, sem assinar, cópia do comprovante de
aposentadoria ( Elisabeth). João Vitor declaração de desemprego e
IRPF.
Entrevita 27/02 às 9:15 h

13527476776

Não

Extrato bancário da Adriana e do Deocleciano

16937982712

Não

Ctps da aluna do contrato de trabalho e da Enir. Declaração da Enir
que não trabalha e não declara IRPF

15676488786

Sim

Sem pendências

18601738702

Não

Ctps da Marilene do contrato de trabalho. Declaração que não
trabalha da Gabrielle , IRPF da Marilene.

15058311720

Não

Extrato da conta corrente dos membros da família maiores de 18
anos

07631167770

Não

IRPF da filha mais velha/ ou declaração. Especificar se a conta da
estudante é só para o benefício

08722210750

Não

14175653732

Não

Ctps da Aline folha do contrato de trabalho. Declaração de
desemprego da estudante, extrato de conta corrente do esposo ou
declaração de que não possui conta corrente
Assinar a declaração da situação da conta corrente/explicar.
Declaração que não mora com os pais.

09077867740

Sim

Sem pendências

15422762762

Não

Ctps da Daniele contrato de trabalho em branco; Pai depósito em
conta /explicar. Contracheque do pai de janeiro

46985823858

Sim

Sem pendências

41901313859

Sim

Sem pendências

15308747776

Sim

Sem pendências

Não

Todos os membros (exceto candidato): Extrato dos 3 últimos meses.
Candidato, mãe e pai: CTPS (página do último contrato de trabalho e
a subsequente em branco). Irmão: CTPS ou declaração de que não
possui. Anexo V (Declaração de que não exerce atividades
remuneradas e de que não possui rendimentos).

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. Comprovante de recebimento do
Bolsa família (cartão do programa social e extrato do último
recebimento). Namorado: declaração de autônomo ou de que tem
trabalho informal (indicando renda mensal média) e extrato dos 3
últimos meses.

Não

Extratos dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta
bancária (candidato e mãe), IRPF ou declaração da receita federal
indicando que o CPF não consta na base de dados (candidato e mãe),
contracheque de dois meses pendentes (mãe).

183.115.957-04

Não

Entrevista na CoTP . Comprovante de recebimento do Bolsa família
(cartão do programa social e extrato do último recebimento).
Candidato e mãe: Extrato dos 3 últimos meses, CTPS, IRPF ou ou
declaração da receita federal indicando que o CPF não consta na
base de dados. Comprovante da situação de moradia (item VI).

148.660.387-48

Não

Comprovante da situação de moradia (item VI). Declaração
indicando a existência ou não de suporte paterno.

170.199.997-86

Não

Anexo VIII, indicando que a situação sócio-familiar permanece a
mesma do processo seletivo de 2018.

17006903700

188.454.217-40

186.635.707-75

107.242.777-06

Não

Mãe: CTPS (folha do último contrato e a página subsequente em
branco) e extrato dos 3 úlitmos meses

135.028.867-50

Não

Extrato de janeiro (mãe)

475.137.468-00

Não

CTPS ou declaração de que não possui (candidato e mãe), extrato
dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta bancária
(candidato e mãe), IRPF ou declaração da Receita Federal indicando
que o CPF não consta na base de dados (candidato), contracheque,
comprovante de autônomo ou declaração de trabalho informal
(mãe).

157.736.177-65

Não

Anexo VIII, indicando que a situação sócio-familiar permanece a
mesma do processo seletivo de 2018.

469.330.968-07

Não

CTPS: ilegível (pai e mãe) pendente (irmão). Caso o irmão não
tenha, trazer declaração dele (próprio punho) indicando que não
possui. Extrato dos 3 últimos meses (candidato, pai, mãe e irmão).

150.196.137-38

Não

Extrato de novembro de 2018 (pai)

Não

Extrato dos 3 últimos meses (mãe), CTPS ou declaração de que não
possui (mãe), contracheque, documentação de autônomo ou
declaração de trabalho informal, constando a renda mensal média
(mãe).

Não

CTPS: Mãe (página em branco, subsequente ao último contrato de
trabalho), irmão (página do contrato atual e a subsequente em
branco), declaração de que não possui renda (irmão).

021.278.686-50

160.048.737-80

Não

Extrato dos 3 últimos meses (candidato, pai e mãe). Comprovante de
aluguel recente.

Não

Indicar se está inscrito no Bolsa Família. Caso sim, trazer
comprovante de recebimento do Bolsa família (cartão do programa
social e extrato do último recebimento). Indicar se irmão recebe
benefício. Caso sim, trazer comprovante do beneficio recebido.
Comprovante da situação de moradia (item VI).

086.747.784-96

Não

CTPS (folha do último contrato e página em branco subsequente),
extrato dos 3 últimos meses, Anexo IV (trabalho informal, com
renda mensal média de freelance). Documento relativo ao tipo de
moradia (Item VI).

150.031.077-81

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. CTPS (página do último contrato e
a folha subsequente em branco): Mãe. IRPF (mãe). Comprovante de
matrícula, indicando as disciplinas em que está inscrita.

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. RPA do autônomo (pai), CTPS
(fazer conferência com o original para compreensão da sequência de
páginas dos documentos de todo o grupo familiar). Comprovante de
matrícula, com indicação das disciplinas inscritas.

Não

CTPS: Candidato (folha do último contrato e subsequente em
branco) e avó (CTPS ou declaração de que não possui). Extrato dos
3 últimos meses (candidato e avó), IRPF ou declaração da Receita
Federal indicando que o CPF não consta na base de dados
(candidato e avó).

Não

Comprovante de matrícula, com indicação das disciplinas inscritas.
Extrato de dezembro e janeiro (candidato). Esclarecer se existe ou
não suporte financeiro dos pais.

157.519.257-85

175.085.627-12

164.281.017-77

174.508.197-67

178.765.507-54

159.380.127-08

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. Documentos de moradia, de
acordo com o tipo (item VI). CTPS (candidato: página 08, mãe:
folha do contrato e página subsequente em branco). Pensão
alimentícia (documento com atualização do valor de cada um dos
filhos).

162.269.147-42

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. CTPS (cópia da cópia da CTPS
mais nova - não autenticada - do avô). Contracheque de fevereiro
(pai). Extrato dos 3 últimos meses (pai, avó, avô).

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. CTPS (candidata: folha 31, que é a
página subsequente ao último contrato; mãe: páginas 8 e 9). Extrato
de fevereiro (irmã). Contracheque dos meses de setembro, janeiro e
fevereiro.

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. CTPS (trazer originais de todo o
grupo familiar). Avó (comprovante atualizado de pagamento de
pensão). Comprovante de aluguel.

138.866.347-36

Não

CTPS: Irmão (folha do último contrato e a página subsequente em
branco). Trazer CTPS do grupo familiar para compreensão da
sequência das páginas. Candidato (Declaração indicando o valor do
auxílio financeiro recebido da mãe).

124.419.737-89

Não

CTPS e Incluir o valor médio mensal obtido com o trabalho informal
(freelance) no Anexo V entregue.

116.287.067-24

Não

CTPS e Extrato dos 3 últimos meses. Incluir o valor médio mensal
obtido com o trabalho informal (freelance) no Anexo V entregue.
Especificar a existência ou não de pensão ou suporte financeiro do
pai da filha.

137.086.097-86

Não

Candidato: Extrato sem identificação.

189.425.197-09

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. Declaração de trabalho informal,
indicando a renda média mensal (candidato e mãe). Extrato dos 3
últimos meses com identificação (todo o grupo familiar).

Não

Anexo IV (informar renda média mensal obtida com o trabalho
informal): pai. CTPS (folha do último contrato e subsequente em
branco): pai. Esclarecer a situação de recebimento do Bolsa Família.
Caso receba, trazer comprovante (cartão do programa social e
extrato do último recebimento).

133.645.336-28

172.784.757-16

180.136.657-80

124.578.107-36

Não

Extrato dos 3 últimos meses (candidato e marido), IRPF ou
declaração de que o CPF não consta na base de dados (candidato).
Documentação referente ao filho especial.

175.873.467-16

Sim

Sem pendências

164.297.147-21

Não

IRPF ou indicação da Receita Federal indicando que o CPF não
consta na base de dados (todos os membros). Documento relativo ao
tipo de moradia (Item VI).

155.469.477-99

Não

CTPS: mãe (2ª via, página 10 e 11). Marido (2ª via, esclarecer se foi
demitido, pois não há registro de data de saída na página 19).
Extrato dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta
bancária (mãe).

055.555.977-70

Não

Entrevista na CoTP em 11/03/19. Extrato dos 3 últimos meses.
Contracheque de janeiro e novembro (irmã). Documentação
referente à criança.

159.639.097-24

nao

extrato bancário dos 3 ultimos meses (mãe e irmã)

169.275.977-94

nao

inscrição em disciplinas; CTPS aluna e mãe, IR aluna e mãe; contra
cheque mãe e declaração que aluna não trabalha.

122.494.287-60

nao

extrato bancario dos 3 ultimos meses (mãe e aluna).

166.269.117-32

nao

todos os documentos referentes ao pai, mãe, aluno e irmão.

177.824.117-42

Não

CTPS: Mãe (página 10 e 11). Declaração de que não tem renda e
nem emprego (candidato).

173.273.407-00

Não

Caso tenha Bolsa Família, encaminhar documento comprobatório
(cartão do programa social e extrato do último recebimento). Anexo
VIII.

