
CPF Homologação Pendências 

15546947799 sim   

16881860773 sim   

15468319756 sim   

17302556717 sim   

2358926299 sim   

16938483760 sim   

15148085797 pendencias especificar o valor das doações recebidas 

3609298189 pendencias declaração que não tem conta bancaria ou 3 últimos extratos (aluno). 

12663675784 sim   

12249428760 sim   

15654846736 sim RETIRAR certidão de casamento original esquecida no setor. 

16429714721 sim   

16524565703 pendencias 
imposto de renda da aluno, mãe e pai. Contracheque da mãe. 3 últimos extratos ou 
declaração que não possui conta em banco de todos os membros da família.  



14850539785 pendencias entregar formulário impresso 

17980573790 pendencias 
CTPS original da mãe. Falta folha de contrato de trabalho da CTPS da mãe. CPF 
mãe. Certidão de nascimento dos irmãos. Entrevista 12/04/2018 - quinta-feira às 
10h30. 

16100848708 pendencias 
pagina contrato de trabalho CTPS da aluno. Imposto de renda de todos os menbros 
da família. Documento da residência. Declaração que aluno não possuiu conta 
bancaria ou 3 últimos extratos.  

15550692740 pendencias 
declaração que não tem conta bancaria ou 3 últimos extratos (aluno). Inscrição de 
disciplinas.  

14425539796 pendencias declaração que não tem conta bancaria ou 3 últimos extratos (alun0). 

36804453859 pendencias inscrição de disciplinas 

12540806783 pendencias entregou apenas questionário. Entregar todos os outros documentos. 

18148063770 sim   

15524544799 pendencias 
Entregar questionário impresso. CTPS original e xerox (aluno). Inscrição de 
disciplina. Declaração que não tem conta bancaria ou 3 últimos extratos (aluno e 
mãe). 

12017456756 pendencias 
documento da residência. Declaração que não tem conta bancaria ou 3 últimos 
extratos (aluno). 

16487198722 pendencias comprovante de residência e declaração da aluno que não possuiu renda. 

15828149709 pendencias CTPS original do pai. 

10590006797 pendencias 
certidão de nascimento de Camila. Declaração que não tem conta bancaria ou 3 
últimos extratos (aluno) 



17143620785 pendencias 
IR aluno. Declaração que não possuiu renda (aluno). Declaração que não tem 
conta bancaria ou 3 últimos extratos (aluno) 

15422762762 pendencias CTPS Daniele página 22. CTPS aluno pagina do contrato de trabalho. 

13407342730 pendencias 
Documentos originais de todos os membros da família CPF, identidade e CTPS. 
Declaração de trabalho informal da mãe.  

15058311720 pendencias 
Comprovante de renda do pai. Declaração que não tem conta bancaria ou 3 últimos 
extratos (aluno) 

13023826757 pendencias Extrato bancário dos últimos 3 meses (pai e mãe). 

12505041717 pendencias 
Declaração que não tem conta bancaria ou 3 últimos extratos (aluno), comprovante 
de residência. Documento do imóvel. Declaração de renda média da mãe como 
trabalhadora informal. Entrevista 12/04/2018, quinta-feira às 11h. 

16226914742 pendencias IR (pai, avó e avô). Inscrição de disciplinas.  

13234962707 pendencias CTPS mãe original e copia  

968856292/10132221 pendencias Declaração que não possuiu renda (mãe e aluno). 

14719143725 pendencias CPF mãe 

13886634736 pendencias CPF pai 

13573815731 pendencias IR, identidade e CPF avó 

14990744764 pendencias IR mãe 



97146285715 Pendências Recibo pagamento aluguel.  

16310852710   
Pagina do contrato de trabalho da CTPS da Larissa, Conta corrente da Marluce, 
inscrição em disciplinas. Valor da bolsa família. 

14841823751   Conta corrente ou declaração que não tem. 

9299615799   Conferir com o original as identidades 

16302879796   ok 

7631167770   Extrato bancário ou declaração 

7467984316   ok 

16327327770    Entrevista dia 09/04 às 9 horas 

12337017702   Declaração de renda do Sr Palmiro, extratos bancários/ou declaração 

12851383760   
Inscrição em disciplina, conta da Marcia, CTPS da Márcia dos dados pessoais, 
declaração de renda da Bruna 

15613525781   Declaração de renda da Vanessa. 

46136942801   
Recibo de aluguel, CTPS da Maria, IRPF do Alex e declaração que os pais não são 
do RJ, por isso não conferem com o original os doc. 

11761152785   Conferir a identidade com o original    



47513746800   
Declaração que divide o apartamento com os demais colegas. Citar os nomes. 
Extrato da Luana e Luiz/ ou declaração. CTPS do Luiz ou declaração. 

13398661700   ok 

60529709791   Declaração do esposo de renda, extrato bancário da Sueli e do esposo. 

14693848760   Refazer declaração da Kamila, está com rasura, conferir identidade com original 

2090014709   
CTPS e conta corrente do filho, identidade e declaração de desemprego, 
declaração de quanto é a pensão do esposo 

12441973789   Conta corrente, declaração de desemprego (valor da bolsa) 

14866038748   
Declaração da Gabriela incompleta / sustento. Conferir com os originais CTPS, 
Identidade. IPTU. A Sra Tereza tem conta? 

13228759792   
Conferir a identidade com o original de todos, A CTPS também, conta bancária do 
Sr Carlos ou declaração 

15118367760   Inscrição em disciplinas 

4149242747   
Faltam documentos que comprovam renda familiar, segundo o Edital de 2018.1. 
Trazer comprovante de tratamento médico do filho. 

14012773739   Extrato bancário de todos 

17327340700   Conferir com o original a CTPS e identidade da Larissa 

15852481777   
Falta inscrição em disciplinas, conferir com o original as Identidades, Conferir a 
CTPS da mãe com o original 



15751925785   
Falta inscrição em disciplinas, IRPF, Identidade e CPF, Comprovante de residência, 
IPTU, declaração que não tem renda (não foi possível aproveitar o documento do 
auxílio emergencial) 

8722210750   
Declaração de renda informal da Aline, conferir Identidade com o original do 
Fabiano 

16005801732   Extrato de Conta corrente. 

144770437-16   Marcos e Viviane: Extrato bancário ou declaração. CTPS do Marcos ou declaração 

12457810736   Conta corrente do esposo 

14943542760   Falta assinar anexo III e declaração da renda mensal  

13601068710   Extrato bancário de todos/ou declaração que não possui IPTU 

3398173770   
Inscrição em disciplinas, Identidade, CPF, CTPS de todos, comprovante de 
residência, IPTU e documentos do enteado; IRPF do Sr Luiz 

12693849703   Identidade da Carolina e da Luana, CTPS da Luana e extrato 

11781292760   
IPTU, declaração de renda da Milena, 3 últimos extratos bancários, Imposto de 
renda 

17876550754   
Falta inscrição em disciplinas, declaração da Milena que não trabalha e extratos 
bancários 

14894608707   ok 

41901313859   Extrato da Gabriele 



46985825858   Extrato bancário da Caroline 

13527476776   ok 

46933096807   
Declaração que mora em república com o nome das pessoas. O aluguel consta no 
nome de quem? 

16290107747   ok 

14014194701 sim   

13387034636 sim   

18845427140 sim   

15840803707 Não 
Estudante: página 07 da CTPS; Pai: Extratos bancários dos três últimos meses ou 
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso.  

15773617765 Não 
Mãe: Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio punho 
atestando não possuir conta bancária, se for o caso. 

15896320795 Não 

Informar situação dos pais. Trazer a documentação dos pais, ou, caso não resida 
com os mesmos, não tenha contato, nem receba auxílio deles, fazer declaração de 
punho informando a situação. Avô: F.1- Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato 
de trabalho e folha seguinte em branco; ou 
F.2- Declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS, se for o caso. 

46933096807 Não 
Declaração de que reside em república informando os nomes dos colegas e que 
não compartilham renda; Documentação do grupo familiar de origem. 



16535473759 Não 

Declaração de renda do pai está incompleta (Refazer segundo o modelo do edital); 
Estudante: F.1- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e 
atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco; ou 
F.2- Declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS, se for o caso.  

15999141745 sim   

16925565763 Não 

Mãe: F.1- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e atualizada 
das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco; ou 
F.2- Declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS, se for o caso. Mãe 
e padrasto: Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio 
punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso.   (Na impossibilidade, 
agendar entrevista)  

16004873780 Não 
Declaração de renda está incompleta (Refazer segundo o modelo do edital); 
documentação dos irmãos, conferência com os originais. 

16063606718 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas do semestre (Para os ingressantes em 
2018.1 pode ser substituído por declaração de matrícula atualizada); Todos os 
membros do grupo familiar: Extratos bancários dos três últimos meses ou 
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso; 
Pai: Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou Declaração de próprio punho 
onde conste o rendimento mensal, descrição da atividade exercida e a relação de 
bens, com cópia do RG do declarante (conforme edital); estudante: Declaração de 
que não possui nenhum tipo de renda, quando for o caso. (Anexo V) assinada pelo 
aluno. 

1263055281 Não 
Estudante e todo o grupo familiar: Extratos bancários dos três últimos meses ou 
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso; 
Irmão: declaração de renda; Documentação d pai. (Grupo familiar: cópias) 

10398874735 Não 
Mãe: CPF; Estudante: Declaração de que não possui nenhum tipo de renda. 
(Anexo V).  

18663570775 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas do semestre (Para os ingressantes em 
2018.1 pode ser substituído por declaração de matrícula atualizada); Declaração de 
moradia e declaração de não possuir CTPS da mãe (não estão assinadas); Todos 
os membros: Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio 
punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso; comprovante de 
residência;  Estudante: Declaração de que não possui nenhum tipo de renda. 
(Anexo V). 



13407677758 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas do semestre (Para os ingressantes em 
2018.1; Pai: Certidão de óbito; Mãe: Toda a documentação; H.1- Cópia do 
comprovante de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo; 
H.2- Documentos de acordo com o tipo de moradia; F.4- Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) do último ano, contendo todas as páginas, com o 
Recibo de Entrega;   
F.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; Estudante: Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de 
próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso.   

15003107781 Não 

Conferência com os originais; Mãe: RG, CPF, contracheques, página com último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco da CTPS; Cópia do comprovante 
de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo; Documentação 
completa da avó. Estudante: RG e CPF; Todos os membros: Extratos bancários 
dos três últimos meses ou declaração de próprio punho atestando não possuir 
conta bancária, se for o caso.  Declaração informando se a avó e a irmã pertencem 
ou não ao grupo familiar. 

80247733768 Não 
 Pai: Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio punho 
atestando não possuir conta bancária, se for o caso.  

13248179767 Não 

Pai e mãe: F.1- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e 
atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha 
seguinte em branco; ou F.2- Declaração de próprio punho atestando não possuir 
CTPS, se for o caso.  Pai: G.6.1- Termo de rescisão do último contrato de trabalho 
e das parcelas do seguro desemprego; irmã: CPF; H.2- Documentos de acordo 
com o tipo de moradia; Mãe: Declaração de que não possui nenhum tipo de renda, 
quando for o caso. (Anexo V), Todos os membros, exceto a estudante: Extratos 
bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio punho atestando não 
possuir conta bancária, se for o caso. 

5621818733 Não 

H.1- Cópia do comprovante de residência: conta de água, energia elétrica, gás ou 
telefone fixo; Estudante: Declaração de que não possui nenhum tipo de renda, 
quando for o caso. (Anexo V).  Marido: Extratos bancários dos três últimos meses 
ou declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o 
caso. 

17587346716 Não 

Documentos de acordo com o tipo de moradia, Declaração com o valor médio da 
ajuda do pai; Declaração de que não possui nenhum tipo de renda, quando for o 
caso. (Anexo V). Todos os membros: F.4- Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) do último ano, contendo todas as páginas, com o Recibo de 
Entrega;   
F.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; Mãe: RG, CPF, F.1- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco; ou   
F.2- Declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS, se for o caso.   



15584862754 Não 

Marido: Declaração de trabalho informal com valor médio (conforme edital); 
Documento de moradia: H.2.4.1- Declaração feita pelo proprietário do imóvel 
atestando a cessão do imóvel ou cômodo, com cópia do IPTU e/ ou  H.2.4.2- 
Termo de ocupação pela instituição cedente, no caso de imóvel funcional público e/ 
ou   H.2.4.3- Declaração de próprio punho a respeito da ocupação do espaço pelo 
grupo familiar e/ou  H.2.4.4- Declaração de Associação de Moradores a respeito da 
ocupação do espaço pelo grupo familiar Comprovante de residência está em nome 
de terceiro - trazer em nome da família ou declaração justificando 

11693493748 Não 
H.2- Documentos de acordo com o tipo de moradia; Declaração com o valor de 
auxílio que recebe da tia. 

15346259767 Não 

Declaração informando se o pai é ou não do grupo familiar; Todos os membros: 
Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio punho 
atestando não possuir conta bancária, se for o caso.  Declaração informando se a 
avó e a irmã pertencem ou não ao grupo familiar; Declaração esclarecendo 
divergências entre valores do formulário e das declarações. 

12026622779 Não 
Estudante: Extratos bancários de janeiro e fevereiro; Mãe Extratos bancários dos 
três últimos meses ou declaração de próprio punho atestando não possuir conta 
bancária, se for o caso.  E declaração de renda. 

1505157710 Não Contracheque irmã: pagamento mensal janeiro 

15175571788 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas; Estudante, avó e irmãos: Declaração de 
renda ou de que não possui renda, conforme edital; H.2- Documentos de acordo 
com o tipo de moradia; Avó: CPF; H.1- Cópia do comprovante de residência: conta 
de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo; Estudante, avó e irmão: F.1- Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco; ou  F.2- 
Declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS, se for o caso. Mãe e 
padrasto: Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio 
punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso; Todos os membros: 
Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio punho 
atestando não possuir conta bancária, se for o caso.  F.4- Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) do último ano, contendo todas as páginas, com o 
Recibo de Entrega;  F.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; Pai e mãe: contracheques de janeiro e março; irmã: 
declaração de renda ou de que não possui renda;  

7560861750 Não 

F.3- – Extratos bancários dos três últimos meses ou declaração de próprio punho 
atestando não possuir conta bancária, se for o caso.  F.4- Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) do último ano, contendo todas as páginas, com o 
Recibo de Entrega; F.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 



15211192796 Não 

Comprovante de inscrição em disciplinas; Certidão de óbito e casamento do avô; 
Todos os membros: F.3- – Extratos bancários dos três últimos meses ou 
declaração de próprio punho atestando não possuir conta bancária, se for o caso.  
Informar situação dos pais. Trazer a documentação dos pais, ou, caso não resida 
com os mesmos, não tenha contato, nem receba auxílio deles, fazer declaração de 
punho informando a situação.   

15676488786 SIM   

16144249770 Não 
Trazer os documentos originais para conferência com as cópias: RG, CPF E 
Carteira de Trabalho do grupo familiar. 

056.990.854-08 Não 
Extrato bancário dos 3 últimos meses ou declaração que não possui conta da mãe. 
Informação sobre o pai (documentos do mesmo ou justificativa) 

15058598752 Não Comprovante de inscrição de matrícula 

022.104.357-81 Não 
Extrato bancário dos 3 últimos meses ou declaração que não possui conta do grupo 
familiar. 

171.827.087-95 SIm   

16280332748 Não Declaração de que não exerce atividade remunerada da aluno. 

160663307-48 Não 
Trazer a Carteira de Trabalho do avô ou declaração que não possui. Extrato de 
conta bancária dos 3 últimos meses ou declaração que não possui conta. 
Informação sobre os pais (documentos dos mesmos ou justificativa) 

10907282717 Não 

Trazer os documentos originais para conferência com as cópias: RG, CPF E 
Carteira de Trabalho. Comprovante de inscrição de matrícula da aluno. Documento 
referente a casa (Exemplo: contrato, aluguel, IPTU ou outro), Extrato de conta 
bancária dos 3 últimos meses.  

150.473.247-29 SIM   

168.997.307-23 Não Informação sobre o pai (documento do mesmo ou justificativa) 



12683954719 Não 
Formulário impresso de inscrição. Comprovante de inscrição de disciplinas. Extrato 
bancário dos 3 últimos meses do grupo familiar. Declaração de que não exerce 
atividade remunerada da aluno. 

157.608.277-66 Não 
Trazer os documentos originais para conferência com as cópias: RG, CPF E 
Carteira de Trabalho do grupo familiar. Informação sobre o pai (documento do 
mesmo ou justificativa) 

147.826.527.20 Não 
Extrato de conta bancária dos 3 últimos meses do irmão, mãe ou declaração de 
que não possui conta. 

13364533628 SIM   

141.878.647-09 Não 
Documento referente a casa (Exemplo: Contrato, recibo de aluguel, IPTU ou outro). 
Declaração com justificativa de ausência dos documentos dos pais. 

16344981784 sim   

16223331797 Não Estudante: Declaração de que não possui renda 

15315484742 Não 

Mãe: comprovante da renda ou declaração que não exerce atividade remunerada; 
Estudante: Declaração de que não possui renda, Declaração de Imposto de renda 
ou comprovante de que o CPF não consta na base de dados da Receita Federal. 
Todos os membros: Extratos bancários dos 3 últimos meses ou declaração de que 
não possui conta bancária. 

45209067840 Não 

Extratos bancários dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta 
bancária (solicitar na boca do caixa). Declaração informando se o pai é profissional 
liberal, trabalhador informal, autônomo ou empresário e documentação de renda 
conforme o caso;  

15518843720 Não 

Declaração informando se o pai pertence ao grupo familiar; Cópia de comprovante 
de residência, Pai: Declaração de Imposto de Renda ou comprovante de que o 
CPF não consta na base de dados da Receita Federal; RG e CPF originais para 
conferência. 

2127868650 Não 
Documentação do grupo familiar de origem (apenas cópias), comprovante de 
aluguel, declaração de que vive em república e que os colegas não compartilham a 
renda. 

17563885714 Não 

Formulário, comprovante de inscrição em disciplinas; Mãe: RG e CTPS, com 
originais para conferência; Todos os membros: Declaração de Imposto de renda ou 
comprovante de que o CPF não consta na base de dados da Receita Federal, 
extratos bancários dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta 
bancária; contracheques e/ou declarações de renda; Documentação de moradia; 
Se houver membros além da estudante, do pai e da irmã, trazer toda a 
documentação.  



15019613738 Não 

Declaração de que não tem renda conforme edital; Mãe: extratos bancários dos 3 
últimos meses ou declaração de que não possui conta bancária; Pai: extratos de 
conta corrente dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta 
corrente; CTPS; Conferência com os originais do grupo familiar, ou justificativa de 
impossibilidade. 

5937660757 Não 
Todos os membros do grupo familiar: extratos bancários dos 3 últimos meses ou 
declaração de que não possui conta bancária 

11392942705 Não 
Extratos bancários dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta 
bancária; RG, CPF e declaração de renda (ou que não possui renda) 

15274743722 Não 
Todos os membros do grupo familiar: extratos bancários dos 3 últimos meses ou 
declaração de que não possui conta bancária 

13772977723 Não 
Todos os membros do grupo familiar: extratos bancários dos 3 últimos meses ou 
declaração de que não possui conta bancária; Comprovante de residência 
conforme edital. 

8.674.778.496 não 

 Comprovante de inscrição em disciplinas; Documentação solicitada em edital de 
todos os integrantes do grupo familiar (ou declaração justificando a impossibilidade 
do envio); Incluir na declaração o rendimento médio mensal de trabalho informal; 
Declaração com informação sobre IPTU. 

138.670.057-61     

152.027.927-27 não 
Documentos solicitados em edital ou declaração informando a situação paterna; 
Extrato bancário dos 3 últimos meses (grupo familiar) ou declaração de que não 
possuem. 

167.258.127.32     

124.254.397-06     

168.720.567-11 não 

Comprovante de inscrição em disciplinas; Documentos solicitados em edital ou 
declaração informando a situação dos pais; CTPS (página do último contrato e a 
seguinte em branco da tia); Extrato dos 3 últimos meses (candidato e tia); Cópia de 
IPTU, com identificação do logradouro, do proprietário e descrição do imóvel.   

143.296.777.09 não 

Comprovante de inscrição em disciplinas; CTPS (página seguinte ao último 
contrato em branco do candidato); Extrato dos 3 últimos meses ou declaração de 
que não possui conta bancária do candidato; Documentos solicitados em edital do 
pai (exceto certidão de casamento). 

16270771706 não 

Formulário impresso incompleto; Documentos solicitados em edital ou declaração 
informando a situação dos pais; CTPS do avô (pendente última página do contrato 
e a seguinte em branco); Extrato dos 3 últimos meses (candidato); Declaração de 
que não tem renda (candidato); Contracheque ou último detalhamento de crédito, 
constando o valor da aposentadoria (avô).  



134509017-02 não 

CTPS ou declaração de que não possui (candidato); CTPS do irmão (página do 
último contrato e seguinte em branco); Extrato dos 3 últimos meses do grupo 
familiar; Declaração de não ter renda (irmão); Declaração do IRPF ou impressão da 
página da Receita Federal, que informa que o CPF não consta na base de dados. 

5536885537 não 

Documentação solicitada em edital de todos os integrantes do grupo familiar (ou 
declaração justificando a impossibilidade do envio); CTPS (cópia da página 11); 
Comprovante de residência; IPTU do imóvel alugado ou declaração sobre a 
situação dele; Dois últimos recibos de aluguel.  

16428101777 não 

Extrato dos 3 últimos meses ou declaração de que não tem conta bancária do 
grupo familiar; declaração de que não possui renda (candidato); Declaração do 
IRPF ou impressão da página da Receita Federal, que informa que o CPF não 
consta na base de dados (mãe); Documentos de acordo com o tipo de casa 
(esclarecer o tipo). 

15469667731 não 

Documentação solicitada em edital de todos os integrantes do grupo familiar (ou 
declaração justificando a impossibilidade do envio); Incluir na declaração o 
rendimento médio mensal de trabalho informal; Documentos paternos indicados em 
edital ou declaração informando a situação do pai; Extrato dos 3 últimos meses; 
Declaração de trabalho informal,  com a renda média mensal;  Declaração do IRPF 
ou impressão da página da Receita Federal, que informa que o CPF não consta na 
base de dados; Comprovante de residência;  IPTU do imóvel alugado ou 
declaração sobre a situação dele. 

176108017-20 não Documentos de acordo com o tipo de moradia; Extrato dos 3 últimos meses. 

168.954.377-97 não 
Comprovante de inscrição em disciplinas; CTPS de mãe (cópia da folha 14); 
Extrato dos últimos 3 meses ou declaração de que não tem conta bancária do 
grupo familiar. 

18235830752 sim   

154.039.477.19 não 

Conferência com original de CTPS do grupo familiar para compreensão da 
sequência das cópias; Declaração de que não possui CTPS (candidato); Extrato 
dos 3 últimos meses do grupo familiar; Declaração de que não tem renda 
(candidato); Contracheque de pai; Comprovante de residência; Documentos de 
acordo com o tipo de moradia (esclarecer o tipo de moradia).  

117871336-99 sim   

156.525.987-43 não 
Certidão de casamento ou comprovação de existência de união estável dos pais; 
cópia do IPTU (ou declaração indicando a impossibilidade). 



186.595.667-85 não 

Comprovante de inscrição em disciplinas; CTPS da mãe (página do último contrato 
ou seguinte em branco); Segunda via da CTPS do pai, caso tenha; Extrato dos 3 
últimos meses ou declaração de que não tem conta bancária (candidato); 
Declaração do IRPF ou impressão da página da Receita Federal, que informa que 
o CPF não consta na base de dados (candidato). 

15050828708 não 

Formulário; Comprovante de inscrição em disciplinas; RG e CPF da mãe e do pai; 
Certidão e/ou declarações dos pais. Na impossibilidade de responder ao item C do 
edital, fazer declaração informando a situação; Extrato dos 3 últimos meses; 
Declaração do IRPF ou impressão da página da Receita Federal, que informa que 
o CPF não consta na base de dados (grupo familiar); Cópia dos 3 últimos 
contracheques da mãe ou declaração justificando a impossibilidade; Documentos 
de acordo com o tipo de moradia. 

17576258799 não 

Documentos solicitados em edital do pai ou declaração informando a situação; 
CTPS (página 07 do candidato); CTPS ou declaração de que não possui (avó); 
Extrato dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui conta bancária; 
Declaração de que não possui renda; Declaração do IRPF ou impressão da página 
da Receita Federal, que informa que o CPF não consta na base de dados; 
Documentos de acordo com o tipo de moradia. 

070.412.547-12 não 
Extrato dos 3 últimos meses (pai); Declaração de trabalho informal do pai, 
constando renda média mensal. 

107.242.777-06 não 

Certidão de óbito do pai; Certidão de casamento ou de união estável dos pais; 
Extrato dos 3 últimos meses do grupo familiar ou declaração de que não tem conta 
bancária; Declaração de que não tem conta bancária (candidato); Declaração do 
IRPF ou impressão da página da Receita Federal, que informa que o CPF não 
consta na base de dados (candidato). Documentos de acordo com o tipo de 
moradia; Declaração de matrícula do irmão. 

141.756.537-32 não 

Documentação solicitada em edital de todos os integrantes do grupo familiar (ou 
declaração justificando a impossibilidade do envio); Extrato dos 3 últimos meses ou 
declaração de que não tem conta bancária; Documentos relativos ao IPTU ou 
declaração informando a situação. 

153414797-77 não 

Comprovante de inscrição em disciplinas; CTPS do pai (folha em branco);  Extrato 
dos 3 últimos meses ou declaração de que não tem conta bancária (candidata e 
mãe); Declaração de que não tem renda (candidata ); Declaração de que não tem 
renda, informando valor médio mensal fornecido pelos familiares (mãe); Declaração 
de trabalho informal, constando renda média mensal (pai); Declaração do IRPF ou 
impressão da página da Receita Federal, que informa que o CPF não consta na 
base de dados (candidato e mãe).  

169.379.827-12 não 

RG e CPF (candidato); Certidão e/ou declaração dos pai, indicadas no item C do 
edital ou declaração informando a situação; CTPS ou declaração de que não 
possui; Estrato dos 3 últimos meses ou declaração de que não possui (grupo 
familiar); Declaração de que não tem renda (candidato);  Declaração do IRPF ou 
impressão da página da Receita Federal, que informa que o CPF não consta na 
base de dados (candidato e avó); Contracheque ou último detalhamento de crédito, 
comprovando o recebimento de aposentadoria (avô). 



137.086.097-86 Não 
Certidão de casamento. Extrato dos 3 últimos meses do grupo familiar. 
Comprovante de residência. Cópia do IPTU ou declaração informando a situação 
da casa. 

156.672.337-03 não 
Declaração e/ou certidão dos pais, constantes no item C (ou declaração informando 
a situação paterna); Extrato dos 3 últimos meses; Cópia do IPTU ou declaração 
informando a situação. 

138.480.447-14 não 
Declaração e/ou certidão dos pais, constantes no item C do edital (ou declaração 
informando situação paterna); Declaração de que não tem renda (candidato). 

175139127-26 não 

Comprovante de inscrição em disciplina; Certidão de casamento ou declaração de 
união estável dos pais; Extrato dos 3 últimos meses (grupo familiar); Declaração de 
que não tem renda (candidato e mãe); Imposto de renda ou impressão de que o 
CPF não consta na base de dados da receita federal; Decore ou Pró Labore do pai: 
Documentos de acordo com o tipo de moradia. 

176.108.017-20 sim   

13502886750 não 
Extrato dos 3 últimos meses (candidato e mãe); Imposto de renda ou impressão de 
que o CPF não consta na base de dados da receita federal (candidato) 

17006903700 não 
Extrato dos 3 últimos meses (grupo familiar); Cópia do IPTU ou declaração 
informando a situação. 

29.821.778-7 sim   

14061239783 não 
Extrato dos 3 últimos meses ou declaração de que não tem conta bancária (grupo 
familiar); Declaração de que não tem renda (candidato); Comprovante de 
residência; Cópia do IPTU ou declaração informando a situação. 

13708609786 não 
Certidão de casamento; Extrato dos 3 últimos meses (grupo familiar); Comprovante 
de residência; Cópia de IPTU ou declaração informando a situação. 

13867005761 não Documentos solicitados em edital referentes ao pai; Visita domiciliar 

 


