
CPF Documentos pendentes
Auxílio 

solicitado
007555017-21 1- Declaração de isenção do IR da filha (anexo VI) Emergencial

032762747-60

1 - Página 16 da carteira de trabalho da aluna.     2 - Declaração de pessoa sem renda(Anexo 
IV) ou profissional informal (Anexo V). Na declaração deverá constar o valor e 
origem(trabalho informal ou ajuda de terceiros) que recebe para seu sustento.    3 - Página 1 
do formulário de inscrição ( o documento enviado está ilegível). Emergencial

054211225-65

1 - Comprovante financeiro da mãe de acordo com o valor apresentado no formulário de 
inscrição(comprovante de recebimento do seguro desemprego ou declaração de trabalho 
informal, ou outro) Emergencial

058739767-59

1 -De todos os maiores de 18 anos: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e 
folha seguinte em branco OU declaração de não possuir CTPS. Emergencial

062682927-58
1- CPF do candidato, da mãe e da irmã; 2- CTPS da mãe, do pai e da irmã; 3- Declaração de 
isenção do IR de todos maiores de 18 anos (anexo VI);  4- Declaração de pessoa sem renda 
da irmã; Emergencial

063972407-89

1  - declaração do imposto do pai e da mãe OU declaração de isento (anexo IV); 2 - CTPS 
(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  declaração de 
próprio punho atestando não possuir CTPS do pai e da mãe;  declaração de profissional 
informal da mãe(Anexo V). Emergencial

065144867-03
1 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) da MÃE  registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco; 2 - 
Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou Declaração de próprio punho onde conste o 
rendimento mensal, descrição da atividade exercida (conforme Anexo V) Emergencial

084129497-65

1- CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto e 
qualificação civil da mãe da irmã e da mãe e/ou declaração de que não possui;

Emergencial

098802587-62

1 - Formulário de inscrição preenchido(arquivo foi enviado em branco);    2-  De todos os 
maiores de 18 anos: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada 
das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco,  
OU declaração de não possui-la.   3 - De todos os maiores de 18 anos: Último contracheque 
OU declaração de pessoa sem renda (Anexo IV) OU declaração de trabalho informal (Anexo 
V);     4 - Da esposa: declaração de isento do imposto de renda(Anexo VI). Emergencial

Abaixo é informado o auxílio solicitado pelo aluno, entretanto não significa que o aluno receberá o que foi solicitado, pois isso 

A apresentação de documentos pendentes deverá ocorrer on line até 10/09 no link:      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde1YRiBBGAMGRudiAUewCoSb_0cVwIz1HP_TFtsbNp4febhQ/viewform

Relação de alunos com documentação pendente

Solicitação de agendamento para entrega presencial até 09/09/2020 por e-mail(pae.cpin@ifrj.edu.br)para entregar em 
10/09/2020.

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ
Campus Pinheiral

EDITAL 04.2020 - PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO DE DISCENTES PARA 
SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL E/OU AUXÍLIO MORADIA NO CAMPUS 

PINHEIRAL – 2020



CPF Documentos pendentes
Auxílio 

solicitado

Abaixo é informado o auxílio solicitado pelo aluno, entretanto não significa que o aluno receberá o que foi solicitado, pois isso 

A apresentação de documentos pendentes deverá ocorrer on line até 10/09 no link:      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde1YRiBBGAMGRudiAUewCoSb_0cVwIz1HP_TFtsbNp4febhQ/viewform

Relação de alunos com documentação pendente

Solicitação de agendamento para entrega presencial até 09/09/2020 por e-mail(pae.cpin@ifrj.edu.br)para entregar em 
10/09/2020.

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ
Campus Pinheiral

EDITAL 04.2020 - PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO DE DISCENTES PARA 
SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL E/OU AUXÍLIO MORADIA NO CAMPUS 

PINHEIRAL – 2020

117240887-42 1 - Declaração de isento da declaração de imposto de renda da mãe da aluna.
Moradia e 
emergencial

122003127-50 1- Preencher a declaração de pessoa com renda informal Emergencial

123181387-37
1- CPF da candidata e da avó;   2- contra cheque da avó; 3- declaração de isenção de imposto 
de renda (anexo VI); Emergencial

124919837-29

1 - Declaração de trabalho informal da mãe da aluna.  2 - De todos os maiores de idade: 
Declaração de imposto de renda ou declaração de isento(Anexo VI).                     3 - De todos 
os maiores de idade: cópias da carteira de trabalho das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.                        Emergencial

128054967-01 1- Comprovante de renda da mãe e carteira de trabalho da mãe. Emergencial

128516727-97

1- CTPS(Carteira de Trabalho )DA MÃE registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco. Emergencial

132930977-40

1- Cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento de todos os membros 
integrantes do grupo familiar e cópia do CPF de todos os integrantes do grupo familiar 
maiores de 18 anos; 2-  CTPS(Carteira de Trabalho )DA MÃE E DO PAI registrada e atualizada 
das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco. 3 -  Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou Declaração de próprio punho onde 
conste o rendimento mensal, descrição da atividade exercida (conforme Anexo V) 4- ( PAI E 
MÃE )quem não é declarante de imposto de renda, preencher Anexo VI ou fazer declaração 
de próprio punho com as informações previstas no referido Anexo. Emergencial

133281067-58
1- Faltou o contra cheque ou último detalhamento de crédito, comprovando o recebimento 
da aposentadoria;      2- Faltou contra cheque atualizado Emergencial

133682337-26

1 - Certidão de nascimento ou outro documento de identificação da menor de idade.                                   
2 - Declaração informando valor médio recebido pelas atividades esporádicas declaradas no 
formulário de pessoa sem renda(Anexo IV). Emergencial

135785157-01

1- Informação sobre pensão alimentícia da menor de idade (situação de recebimento de 
pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que estabelece pensão 
alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos). Emergencial

138232797-85

1 - Carteira de trabalho da pagina  em branco da mãe, 2- Comprovante de residencia 
conforme edital;  3- para quem não é declarante de imposto de renda, preencher Anexo VI 
ou fazer declaração de próprio punho com as informações previstas no referido Anexo. Emergencial
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138761487-82

1 - Do pai e da mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada 
das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco. 
2 - Imposto de renda de pai e mãe OU declaração de isento (conforme Anexo VI). Emergencial

139072847-12 1- Declaração de isenção de IR 2-Comprovante de rendimento de Ednea (mãe) Emergencial

140501077-08

1- Do aluno e da mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada 
das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco, 
do requerente OU declaração de não possui-la;  2 - Declaração de renda informal da 
mãe(Anexo V). Emergencial

140630837-48 1 - declaração de imposto de renda COMPLETA do marido; 2 - Contracheque do marido. Emergencial

144352247-39

1 - Informação sobre pensão alimentícia da filha da aluna, menor de idade: situação de 
recebimento de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que 
estabelece pensão alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos.   2 - 
De todos os maiores de idade: Declaração de imposto de renda ou declaração de 
isento(Anexo VI).      Emergencial

144951697-18
1 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco, da mãe. Emergencial

146659327-00

1- Informação sobre pensão alimentícia da menor de idade (situação de recebimento de 
pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que estabelece pensão 
alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos). Emergencial

146670567-11

1 - Informar sobre recebimento de auxílio emergencial do governo ou outras formas de 
rendimentos(Valor recebido de familiares ou outros).   2 - Página da Carteira de Trabalho da 
aluna onde conste o último contrato de trabalho e a página seguinte em branco.     3 - Página 
posterior ao último contrato de trabalho do marido da aluna. 4 - IPTU do imóvel alugado E
dois últimos recibos de aluguel, emitidos pela imobiliária ou pelo proprietário do imóvel.

Moradia e 
emergencial

149289547-42

1 - Declaração completa do imposto de renda da mãe(foi entregue somente o recibo).    2 - 
Página 19 em branco da carteira de trabalho do pai.  3 - Contracheque da mãe.   4 - Carteira 
de trabalho da mãe páginas: último contrato de trabalho e página seguinte em branco. Emergencial

153750237-92
1- Ficha de inscrição correta.  2- Comprovante de rendimento ou declaração de não exerce 
atividade remunerada Emergencial
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157159867-70

1 -  CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto 
e qualificação civil, último contrato de trabalho e folha posterior em branco, da avó e da 
tia(ainda que elas não tenham contrato de trabalho ativo na CTPS). Emergencial

157362157-99

1 - De todos os maiores de 18 anos: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e 
folha seguinte em branco,  OU declaração de não possui-la;    2 - Declaração de  pessoa sem 
renda da mãe e do pai(Anexo IV).  3 -  Imposto de renda de pai e mãe OU declaração de 
isento (conforme Anexo VI). Emergencial

158556477-06

1 - Declaração de imposto de renda ou declaração de isento da declaração de imposto de 
renda da mãe da aluna.     2- Informação sobre pensão alimentícia dos menores de idade 
(situação de recebimento de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial 
que estabelece pensão alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos). Emergencial

159453937-54

1 - Informação sobre pensão alimentícia do aluno, menor de idade: situação de recebimento 
de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que estabelece pensão 
alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos.  2 - Da mãe: 
CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho. 3 - Declaração de isento da declaração de 
imposto de renda(Anexo VI) da mãe. Emergencial

160044157-23

1 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco, E contracheque da 
mãe. Emergencial

162513587-42 1- Faltou a assinatura do padrasto na declaração de isenção do IR Emergencial

162607267-16 1 - Todos os documentos constantes no Anexo II, com exceção do formulário de inscrição. Emergencial

162607537-99
1- Formulário de inscrição; 2- Contra cheque atual do candidato;3- Declaração de renda 
informal da mãe e do irmão;4- Declaração de isenção do IR(anexo VI) Emergencial

163549837-63

1- Declaração do imposto de renda da MÃE,  ou  preencher a declaração  de isento (anexo 
VI)   2- CTPS da mãe (Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco; 3 - Informação sobre pensão alimentícia dos menores de idade( situação de 
recebimento de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que 
estabelece pensão alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos.    ) Emergencial
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164033996-59 1- CTPS: foto, qualificação civil, contrato de trabalho e a página seguinte em branco.
Emergencial

164288357-38
1- Contra cheque atual (mãe); 2-Declaração de isenção de IR de todos os membros maiores 
de 18 anos (anexo VI); 3- Declaração de pessoa sem renda (das irmãs)

Emergencial

164709337-69

1 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) da MÃE E PAI registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco; 2 - 
Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou Declaração de próprio punho onde conste o 
rendimento mensal, descrição da atividade exercida (conforme Anexo V) Emergencial

165298907-26

1 - CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco,  da mãe e do 
padrasto; 2 - declaração de renda informal do padrasto;   3 - IR 2020 de ambos ou declaração 
de isento(Anexo VI). Emergencial

169192267-66
1- (PAI) Se não é declarante do  imposto de renda , preencher Anexo VI ou  fazer declaração 
de próprio punho com as informações previstas no referido Anexo. Emergencial

170315877-60

1 - Somente dos avós: Extrato do INSS de ambos;    2 - Dos avós e do aluno: declaração do 
imposto de renda ou declaração de isenção(Anexo VI) ;    3 - Somente do aluno: 
CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  declaração de 
próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) E declaração de pessoa sem 
renda(Anexo IV). Emergencial

171370447-19 1- Certidão de nascimento ou doc de identificação do irmão Emergencial

173771437-03

1 - Documentos de identificação(RG e CPF) de todas as pessoas que residem na mesma 
residência(declarados no formulário de inscrição);     2 - comprovante financeiro de todos os 
maiores de 18 anos(para os desempregados descitos no formulário de inscrição deverá 
apresentar: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  
declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) E declaração de não 
exercer atividade remunerada e nem possuir rendimentos(Anexo IV);    3 -Apresentar 
formulário de trabalho informal do pai e da aluna que tiveram rendimentos declarados no 
formulário de inscrição. Emergencial

174765397-70

1 - Da  mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco,  OU 
declaração de não possui-la. Emergencial
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174947547-25
1- Declaração de renda da mãe (autônoma); 2- declaração de isenção de IR do pai e da mãe 
(anexo VI); 3- comprovante seguro desemprego do pai; Emergencial

175391677-18
1- Ficha de inscrição 2- Comprovante de rendimento ou declaração de não exerce atividade 
remunerada Emergencial

175923507-50
1 - Declaração completa do imposto de renda do pai do ano 2020(foi enviada declaração de 
2019);  Emergencial

176258937-07

1 - Formulário de inscrição completo(Anexo III), Pois foi enviado recortes de um formulário 
utilizado em outro processo de seleção. 2 - Documentos de identificação do avô declarado 
no formulário de inscrição. 3 - Informação sobre pensão alimentícia da aluna, menor de 
idade: situação de recebimento de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença 
judicial que estabelece pensão alimentícia e/ou declaração de próprio punho com 
esclarecimentos. 4 - Dos avós: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e 
atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte 
em branco OU  declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) E 
comprovante do recebimento da aposentadoria(Extrato do INSS ou da conta(com o 
benefício descrito)). Emergencial

177532377-30
1 - Páginas 11 e 12 da carteira de trabalho da mãe da aluna. 2 - Declaração de isento da 
declaração do imposto de renda(Anexo VI) de todos os maiores de 18 anos. Emergencial

177789987-77
1 - Anexo VI deve estar assinado(foi enviado sem assinatura, pode fazer de próprio punho e 
assinar para quem não consegue imprimir). Emergencial

178061117-00 1- CTPS faltou a folha de contrato de trabalho e a folha seguinte em branco; Emergencial

180353367-62

1 - Da mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  
declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) E declaração de não 
exercer atividade remunerada e nem possuir rendimentos(Anexo IV).                                          
2- Informação sobre pensão alimentícia dos menores de idade (situação de recebimento de 
pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que estabelece pensão 
alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos). Emergencial
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181125927-80

1 - Declaração de imposto de renda ou declaração de isento da declaração de imposto de 
renda da mãe do aluno(Anexo VI);    2- Informação sobre pensão alimentícia do aluno 
(situação de recebimento de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial 
que estabelece pensão alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos);    
3 - Somente da Mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada 
das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em 
branco(foi enviada somente a página do último contrato de trabalho) E declaração de pessoa 
sem renda(Anexo IV);       4 -Comprovante de residência legível.  Emergencial

181155747-32

1 - Declaração de imposto de renda ou declaração de isento(Anexo VI) do pai e da mãe do 
aluno.  2 - Carteira de trabalho das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco de todos os maiores de 18 anos(pai, mãe e aluno).   Emergencial

181265397-20

1 - Declaração constando nome e cpf do responsável da aluna esclarecendo sobre quem é a 
pessoa que fez o contrato de locação(não são os responsáveis).   2 - Declaração constando 
nome e cpf do responsável da aluna esclarecendo porque o contrato de aluguel apresentado 
diz que o valor do aluguel é R$400,00, entretanto os recibos são de R$300,00 e também 
porque o foro previsto na cláusula vigésima terceira é Porto Alegre.  

Moradia e 
emergencial

182096127-35

1- CTPS (carteira de trabalho) da mae, falta páginas: qualificação civil, e  folha seguinte em 
branco;   2-  contracheque ,   3 -   RG - parte da frente (foto) da Elena e Vanderson; 4 -  para 
quem não é declarante de imposto de renda, preencher Anexo VI ou fazer declaração de 
próprio punho com as informações previstas no referido Anexo.

Emergencial

183314807-08

1- Da irmã da aluna: Carteira de trabalho das páginas: foto, qualificação civil, último contrato 
de trabalho e folha seguinte em branco OU  declaração de próprio punho atestando não 
possuir CTPS (se for o caso).       2 - Da irmã e da mãe: Declaração de imposto de renda ou 
declaração de isento(Anexo VI) 3 - Da irmã: declaração de não exercer atividade remunerada 
e nem possuir rendimentos(Anexo IV). Emergencial

183630497-86
1- Declaração de renda da mãe; 2- Declaração de isenção do pai e mãe (anexo VI);  3- CTPS - 
faltou a página de contrato de trabalho e folha seguinte em branco da mãe;

Emergencial
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183747677-23

1- CTPS((Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco;  de todos acima 18 anos; 2 - para quem não é declarante de imposto de renda, 
preencher Anexo VI ou
fazer declaração de próprio punho com as informações previstas no referido Anexo.

Emergencial

183987637-95

1 - Identidade e CPF legíveis da mãe da aluna   2 - De todos os maiores de 18 anos da 
residência: CTPS(Carteira de Trabalho ) registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco    2- 
Contracheque do pai da aluna     3 - Imposto de renda do pai da aluna(foi enviada uma 
declaração de pessoa não apresentada no grupo familiar do formulário de inscrição)

Emergencial

184173747-01

1 -  Da mãe, da aluna e do irmão maior de idade: imposto de renda ou declaração que não 
declara(Anexo VI);  2 - da mãe, do irmão maior de idade e da aluna: CTPS(Carteira de 
Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  declaração de próprio punho 
atestando não possuir CTPS (se for o caso);     3 - declaração de pessoa sem renda do irmão 
maior de idade (anexo IV);   4 -  Declaração de trabalho informal da aluna(Anexo V);      5 - 
identidade dos dois irmãos e da aluna. Emergencial

185280417-35 1- dois últimos recibos de aluguel, emitidos pela imobiliária ou pelo proprietário do imóvel.
Moradia e 
emergencial

185386547-80

1 - Anexo VI deve estar assinado(foi enviado sem assinatura, pode fazer de próprio punho e 
assinar para quem não consegue imprimir). 2 -  Informação sobre pensão alimentícia da 
menor de idade (situação de recebimento de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da 
sentença judicial que estabelece pensão alimentícia e/ou declaração de próprio punho com 
esclarecimentos).     3 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e 
atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte 
em branco da mãe. Emergencial

185461017-10

1 - Comprovante de residência em nome de um dos membros declarados no formulário de 
inscrição no endereço de origem da estudante.      2 - Declaração com justificativa da 
necessidade de alugar imóvel para a aluna permanecer durante a semana considerando a 
pequena distância entre o campus e o endereço de origem.

Moradia e 
emergencial
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185496807-61
1 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco, da mãe. Emergencial

186234587-29

 1 - Comprovante de residência legível(documento enviado estava ilegível);     2 - 
CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco, da mãE OU 
declaração de não possui-la;    3 - declaração de pessoa sem renda da mãe(Anexo IV).  4 - 
Declaração do Imposto de renda de pai e mãe OU declaração de isento (conforme Anexo VI). Emergencial

186786737-02

1- CTPS(Carteira de Trabalho )DA MÃE e do PAI registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco. 2- 
Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou Declaração de próprio
punho onde conste o rendimento mensal, descrição da atividade exercida
(conforme Anexo V) 3- ( PAI E MÃE )quem não é declarante de imposto de renda, preencher 
Anexo VI ou fazer declaração de próprio punho com as informações previstas no referido 
Anexo. Emergencial

187472197-18
1 - imposto de renda do pai e da mãe; 2 - declaração de pessoa sem renda da mãe; 3 - 
contracheque ou declaração de profissional informal do pai. Emergencial

187630217-81

1 - Declaração de imposto de renda ou declaração de isento da declaração de imposto de 
renda da mãe da aluna.                                                                                                      2- 
Informação sobre pensão alimentícia dos menores de idade (situação de recebimento de 
pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que estabelece pensão 
alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos). Emergencial

189477647-01

1 - Do pai: Declaração de imposto de renda ou declaração de isento(Anexo VI).                     2 - 
Do pai e da mãe: cópias da carteira de trabalho das páginas: foto, qualificação civil, último 
contrato de trabalho e folha seguinte em branco.                                             Emergencial

189914297-50
1- CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) - Faltou a página de contrato de trabalho 
do pai; Emergencial

190325247-47 1- CTPS - faltou a folha seguinte em branco de contrato de trabalho do candidato -pag10;
Emergencial
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190627117-82

1 - Da mãe, da irmã e do irmão maior de idade: imposto de renda ou declaração que não 
declara(Anexo VI); 2 - Da mãe, do irmão e da irmã: CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 
Social) registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de 
trabalho e folha seguinte em branco OU  declaração de próprio punho atestando não possuir 
CTPS (se for o caso);  3 - declaração de pessoa sem renda do irmão(Anexo IV).    4 - 
Declaração de trabalho informal da irmã(Anexo V);  5 - identidade do irmão, da irmã e da 
aluna. Emergencial

19113274708

1 - declaração do imposto de renda de todos os maiores de idade que compõem a família 
OU declaração de isento (Anexo IV);      2 - CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e 
folha seguinte em branco OU  declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS de 
todos os maiores de idade que compõem a familIa;      3 - RG e CPF das irmãs ou certidão de 
nascimento, se menores de idade;  4 - declaração de pessoa sem renda de todas as pessoas 
maiores de idade da família que não tenham renda(anexo IV);      5 - CPF da aluna. Emergencial

191804807-05

1 - Informação sobre pensão alimentícia da aluna, menor de idade: situação de recebimento 
de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que estabelece pensão 
alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos.     2 - Declaração de 
imposto de renda ou de isento da declaração de imposto de renda(Anexo VI) da mãe. Emergencial

191956327-00
1 -  imposto de renda da mãe, do irmão e da irmã;     2 - declaração de pessoa sem renda da 
mãe e do irmão; Emergencial

193460087-33 1- Comprovante de renda do Pai. Emergencial

194016787-66

1 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto e 
qualificação civil da mãe do aluno;  2 - comprovantes financeiros do aluno que é maior de 
idade. Se sem rendimentos conforme formulário de inscrição, deverá apresentar: 
CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  declaração de 
próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) E declaração de não exercer 
atividade remunerada e nem possuir rendimentos(Anexo IV). Emergencial

194332887-00
1 - Todos os documentos constantes no Anexo II, com exceção do formulário de 
inscrição(Arquivos enviados em branco). Emergencial

195179037-58
1 - Do pai da aluna: Declaração de imposto de renda ou declaração de isento(Anexo VI).  2 - 
Da mãe: Carteira de trabalho - Página com o último contrato de trabalho e página seguinte 
em branco. Emergencial

196069027-22 1- Faltou a declaração de isenção de  IR da mãe (anexo VI)                            Emergencial
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197099107-01 1- Comprovante de renda da Mãe. Emergencial

197359577-01

1- Não apresentou comprovante de renda; 2- Não apresentou formulário de inscrição; obs: A 
aluna deverá enviar documentação das pessoas que moram em sua residência e quaisquer 
situações excepcionais deverá ser esclarecida por meio de declaração(constando nome e 
CPF) de próprio punho do responsável (maior de idade) com os devidos esclarecimentos.

Emergencial

197916807-52

1- CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco;  da Mãe ; 2- para quem não é declarante de imposto de renda, preencher Anexo VI 
ou fazer declaração de próprio punho com as informações previstas no referido Anexo.

Emergencial
198072477-64 1 - Último contracheque do pai da aluna. Emergencial

198371687-14

1 - Verso dos documentos de identidade da mãe e do padrasto da aluna.     2- Frente do 
documento de identidade da aluna e da irmã.   2 - Do padrasto e da mãe: cópias da carteira 
de trabalho das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte 
em branco.                Emergencial

198663357-80

1 - imposto de renda OU declaração que não declara da mãe e da aluna(anexo VI).      2 - 
CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  declaração de 
próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso)  da mãe e da aluna;       3 - 
contracheque da aluna ou declaração de profissional informal(Anexo V).  Emergencial

198777437-01

1- RG do candidato e do pai (só o verso), onde constam os dados; 2- Certidão de nascimento 
da irmã; 3- Contra cheque atualizado; 4- Declaração de IR (2020) do pai; 5- declaração de 
isenção de IR (mãe e candidato), (anexo VI); 6- Declaração de pessoa sem renda (mãe e 
candidato); Emergencial

198960027-11

1- CTPS((Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco;   2-  contracheque ou último detalhamento de crédito, comprovando o
recebimento de aposentadoria; Emergencial

200199367-61

1 - De todos os maiores de 18 anos: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e 
página posterior em branco E Declaração de imposto de renda ou declaração de isento da 
declaração de imposto de renda(Anexo VI).     2 - Do irmão e mãe: Declaração de pessoa sem 
renda(Anexo IV). Emergencial



CPF Documentos pendentes
Auxílio 

solicitado

Abaixo é informado o auxílio solicitado pelo aluno, entretanto não significa que o aluno receberá o que foi solicitado, pois isso 

A apresentação de documentos pendentes deverá ocorrer on line até 10/09 no link:      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde1YRiBBGAMGRudiAUewCoSb_0cVwIz1HP_TFtsbNp4febhQ/viewform

Relação de alunos com documentação pendente

Solicitação de agendamento para entrega presencial até 09/09/2020 por e-mail(pae.cpin@ifrj.edu.br)para entregar em 
10/09/2020.

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ
Campus Pinheiral

EDITAL 04.2020 - PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO DE DISCENTES PARA 
SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL E/OU AUXÍLIO MORADIA NO CAMPUS 

PINHEIRAL – 2020

201344717-50

1 - Do pai e da mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada 
das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco,  
OU declaração de não possui-la;       2 - declaração de pessoa sem renda do pai(Anexo IV);    3 
- Declaração de trabalho informal da mãe(Anexo V);    3 - comprovante de residência. Emergencial

201827607-74

1 - Documentos financeiros do pai e da mãe: declaração de imposto de renda ou declaração 
de isento.                     2 - Somente do pai: cópias da carteira de trabalho das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.   3 - Somente da 
Mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: 
foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  
declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) E declaração de 
pessoa sem renda(Anexo IV). Emergencial

201894237-90

1 - Dda mãe: CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco OU  
declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS (se for o caso) ;    2 - declaração de  
pessoa sem renda da mãe(Anexo IV). Emergencial

201908767-78

1 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco, do irmão maior de 
idade e da mãe ou declaração de não possuir CTPS. Emergencial

201913927-82
 1 - De todos os maiores de idade: Declaração de imposto de renda ou declaração de 
isento(Anexo VI).      Emergencial

201998347-84 1 - declaração de isento da declaração de imposto de renda do pai da aluna. Emergencial
202325387-00 1- CPF e RG do candidato; 2- Declaração de isenção de IR da avó (anexo VI); Emergencial

205189317-90

1 - imposto de renda ou declaração que não declara da mãe;  2 - Da mãe: CTPS(Carteira de 
Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco,  OU declaração de não possui-la. Emergencial

207611627-39

1- CTPS(Carteira de Trabalho )DA MÃE registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco. 2- RG DA IRMÃ Emergencial

209455287-01 1- Certidão de nascimento ou RG do irmão; 2- Declaração de isenção de IR da mãe (anexoVI);
Emergencial

211140067-00
1 - Declaração de imposto de renda ou declaração de isento da declaração de imposto de 
renda dos pais do aluno. Emergencial
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211670197-09

1 - Formulário de Inscrição. 2 - Do pai: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e 
folha seguinte em branco OU  declaração de próprio punho atestando não possuir CTPS (se 
for o caso) E declaração de não exercer atividade remunerada e nem possuir 
rendimentos(Anexo IV) OU declaração de trabalho informal(Anexo V)  3 -Declaração do 
imposto de renda ou declaração de isento do imposto de renda(Anexo VI) .     4 -  Informação 
sobre pensão alimentícia dos menores de idade (situação de recebimento de pensão e/ou 
alimentos por meio de cópia da sentença judicial que estabelece pensão alimentícia e/ou 
declaração de próprio punho com esclarecimentos).                                   Emergencial

211882607-90

1 - Da mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.    2 - 
Declaração de imposto de renda ou declaração de isento da declaração de imposto de 
renda(Anexo VI) da mãe.   3 - Informação sobre pensão alimentícia da aluna, menor de 
idade: situação de recebimento de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença 
judicial que estabelece pensão alimentícia e/ou declaração de próprio punho com 
esclarecimentos. Emergencial

214997977-29

 1 - Da mãe: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das 
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.    2 - 
Declaração de imposto de renda ou declaração de isento da declaração de imposto de 
renda(Anexo VI) da mãe.  3 - Informação sobre pensão alimentícia dos menores de idade: 
situação de recebimento de pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial 
que estabelece pensão alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos. Emergencial

216276917-40

1- Informação sobre pensão alimentícia da menor de idade (situação de recebimento de 
pensão e/ou alimentos por meio de cópia da sentença judicial que estabelece pensão 
alimentícia e/ou declaração de próprio punho com esclarecimentos).    2 - RG legível da 
estudante(foi enviado documento cortado) Emergencial

216744647-03
1 - contracheque da mãe;   2 - RG e CPF detodos os maiores de idade da famíia;     3 - 
Certidão de nascimento do irmão menor de idade. Emergencial

217596287-35

1 -De todos os maiores de 18 anos: CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) 
registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e 
folha seguinte em branco.  Emergencial



CPF Documentos pendentes
Auxílio 

solicitado

Abaixo é informado o auxílio solicitado pelo aluno, entretanto não significa que o aluno receberá o que foi solicitado, pois isso 

A apresentação de documentos pendentes deverá ocorrer on line até 10/09 no link:      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde1YRiBBGAMGRudiAUewCoSb_0cVwIz1HP_TFtsbNp4febhQ/viewform

Relação de alunos com documentação pendente

Solicitação de agendamento para entrega presencial até 09/09/2020 por e-mail(pae.cpin@ifrj.edu.br)para entregar em 
10/09/2020.

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ
Campus Pinheiral

EDITAL 04.2020 - PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO DE DISCENTES PARA 
SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL E/OU AUXÍLIO MORADIA NO CAMPUS 

PINHEIRAL – 2020

217804597-93

1- CTPS((Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das
páginas: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em
branco;  da Mãe E Pai; 2- para quem não é declarante de imposto de renda, preencher 
Anexo VI ou fazer declaração de próprio punho com as informações previstas no referido 
Anexo. Emergencial

217912467-88
1 - Declaração de imposto de renda ou declaração de isento(Anexo VI) de todos os maiores 
de 18 anos. Emergencial

759204097-20

1 - CTPS(Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada das páginas: foto, 
qualificação civil, último contrato de trabalho e folha seguinte em branco, legível do aluno e 
de seu filho();       2 - declaração de pessoa sem renda do filho(Anexo IV);    3 - contracheque 
do aluno ou declaração de renda informal(Anexo V);     4 - Imposto de renda de 2020 ambos 
ou declaração de isento(Anexo VI). Emergencial


