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EDITAL Nº 28 de 29 de novembro de 2017  

DO AUXÍLIO ESTUDANTIL - AUXÍLIO PERMANÊNCIA PERÍODO LETIVO DE 2018 
 
 

ETAPA  3 
 

RESULTADO PRELIMINAR 
 
 

 

Contato: assistencia.estudantil@alvorada.ifrs.edu.br                                                             Tel:  3483 9105 
 

Situação INSCRIÇÃO INCOMPLETA: Estudante deverá entregar os documentos nos dias 19 e 20 de março, das 9h às 21h. no setor de Ensino. 
 

       ATENÇÃO: Os dados bancários deverão ser entregues até o dia 26/03/2018 
 

PROTOCOLO CPF RESULTADO APÓS 
CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS PENDÊNCIAS: 

ET03-001 046*****040 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03-002 050*****097 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03 -003 136*****816 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03 -004 009*****005 Aguardar resultado da análise ----- 
 



ET03 -005 606*****091 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03 -006 055*****096 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03 -007 918*****091 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03 -008 857*****072 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03 -009 035*****095 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03 -010 564*****000 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR: Declaração de recebimento ou não de pensão 
alimentícia. 
 

ET03 -011 050*****009 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR: 1- Cópia RG e CPF de Rosane. 2- Declaração de que 
não possui carteira de trabalho de Rosane. 
 
3- comprovante de rendimentos ou declaração de situação 
ocupacional de Rosane. 
 

ET03 -012 601*****002 Aguardar resultado da análise ----- 
 

ET03 -013 851*****087 Aguardar resultado da análise ----- 

ET03 -014 010*****005 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 
 
ENTREGAR: 1)Comprovante de recebimento seguro de desemprego. 
 

ET03 -015 009*****056 Aguardar resultado da análise ----- 

ET03 -016 045*****066 Já é beneficiário da Assistência Estudantil 

ET03 -017 860*****020 Aguardar resultado da análise ----- 
 



ET03 -018 045*****024 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR: 1)-Cópia das seguintes páginas da Carteira de Trabalho 
de Ashilley e Elisete: 
 

a) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso da 
CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira página 
destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que estará em branco; 
 

b) Página seguinte ao último contrato de trabalho registrado (que 
estará em branco). No caso da CTPS nunca ter sido assinada, 
entregar cópia da primeira página destinada ao registro de Contrato 
de Trabalho, que estará em branco. 
 

2- Declaração de Situação Ocupacional preenchida e assinada  
por Ashiley e Elisete. 
 

ET03 -019 048*****080 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR: 1- Declaração de recebimento ou não de pensão 
alimentícia preenchida e assinada. 
 

ET03 -020 662*****053 Aguardar resultado da análise ------- 

ET03 -021 891*****087 INSCRIÇÃO INCOMPLETA ENTREGAR: 1- Carteira de Trabalho de Leonardo e cópia legível da 
página do último contrato de trabalho mais termo de recisão.  



ET03 -022 036*****085 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

ENTREGAR: ENTREGAR: 1)-Cópia das seguintes páginas da 
Carteira de Trabalho de Anderson e Patrícia : a) página de 
Identificação  
b) Página de Qualificação Civil  
c) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso da 
CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira página 
destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que estará em branco; 
d) Página seguinte ao último contrato de trabalho registrado (que 
estará em branco). No caso da CTPS nunca ter sido assinada, 
entregar cópia da primeira página destinada ao registro de Contrato 
de Trabalho, que estará em branco. 
e) Se não possuir CTPS, deve ENTREGAR Declaração de que não 
possui Carteira de Trabalho  
 
2- Comprovante de Rendimentos conforme o vínculo de trabalho ou 
situação ocupacional de Aderson e Patrícia (Ex: três últimos 
contracheques, Declaração de Situação Ocupacional preenchida e 
assinada) 

ET03 -023 854*****087 Aguardar resultado da análise -------- 
 

ET03 -024 029*****000 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR: 1- Última página do questionário socioeconômico 
preenchida e assinada. 
 

ET03 -025 329*****087 Aguardar resultado da análise -------- 
 

ET03 -026 028*****011 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

ENTREGAR: Cópia da última declaração de IR da pessoa jurídica 
devida completa com recibo de entrega e 
· Pró-labore e Contrato social e 
DASN SIMEI – Declaração Anual do Simples Nacional / (se for o 
caso) 



ET03 -027 880*****072 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

ENTREGAR: 1)-Cópia das seguintes páginas da Carteira de Trabalho 
de Fabiano Raquel e Alec: 
 a) página de Identificação  
b) Página de Qualificação Civil  
c) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso da 
CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira página 
destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que estará em branco; 
d) Página seguinte ao último contrato de trabalho registrado (que 
estará em branco). No caso da CTPS nunca ter sido assinada, 
entregar cópia da primeira página destinada ao registro de Contrato 
de Trabalho, que estará em branco. 
e) Se não possuir CTPS, deve ENTREGAR Declaração de que não 
possui Carteira de Trabalho (Anexo 2- Comprovante de Rendimentos 
conforme o vínculo de trabalho ou situação ocupacional de Fabiano 
(três últimos contracheques), Raquel e Alec (Ex: três últimos 
contracheques, Declaração de Situação Ocupacional preenchida e 
assinada) 

ET03 -028 601*****050 Aguardar resultado da análise 
 

------------ 
 

ET03 -029 054*****088 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR: 1-  cópioa do contracheque referente ao mês de 
dezembro ou março de Nelson. 
 

ET03 -030 601*****010 Aguardar resultado da análise 

  
------------ 

 
 

ET03 -031 055*****035 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR:  
1- Três últimos contracheques de Mariana.  
 
2- Declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia 
preenchida e assinada por Mayara ou Elenita. 
 



ET03 -032 056*****060 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

ENTREGAR:  
 
1- DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E RENDA DE TODOS OS 
MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR DA ESTUDANTE. (VER ANEXO 
A DO EDITAL) 

ET03 -033 666*****004 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
Comparecer ao Ensino para assinar o Questionário Socioeconõmico  
 
ENTREGAR: 1- Cópia das seguintes págincas da Carteira de 
Trabalho de Raquel e Amanda: 
 
 a) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso da 
CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira página 
destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que estará em branco; 
b) Página seguinte ao último contrato de trabalho registrado (que 
estará em branco). No caso da CTPS nunca ter sido assinada, 
entregar cópia da primeira página destinada ao registro de Contrato 
de Trabalho, que estará em branco.  
 
2 - Cópia da Declaração e do Recibo de Entrega do Imposto de 
Renda de José Joceli.   
 
 3-  Documentos de comprovação de renda de Amanda. 
 

ET03 -034 862*****087 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR:  
 
1- cópia da declaração e recibo de entrega de imposto de Renda de 
Andrei  
 



ET03 -035 016*****032 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR:  
 
1) -Cópia do CPF e  das seguintes páginas da Carteira de Trabalho 
de Leci e Joelci : 
 
a) página de Identificação  
b) Página de Qualificação Civil  
c) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso da 
CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira página 
destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que estará em branco; 
d) Página seguinte ao último contrato de trabalho registrado (que 
estará em branco). No caso da CTPS nunca ter sido assinada, 
entregar cópia da primeira página destinada ao registro de Contrato 
de Trabalho, que estará em branco. 
e) Se o não possuir CTPS, deve ENTREGAR Declaração de que não 
possui Carteira de Trabalho (Anexo D) e cópia do documento de 
identidade;  
 
2- Comprovante de rendimentos de Leci e Joelci conforme a 
situação de trabalho (EX: Se empresário proprietário, sócio ou 
diretor apresentar documentos que comprovem a renda (ver edital), 
se tiver vínculo de trabalho, trazer três últimos contracheques, caso 
não tenha vínculo de trabalho, entregar declaração de declaração de 
situação ocupacional, se estagiário, termo de estágio...).  
 
3- Declaração de Imposto de Renda e Recibo de entrega de pessoa 
física e jurídica , se for o caso  
 
 



ET03 -036 043*****069 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR:  
 
1)-Cópia das seguintes páginas da Carteira de Trabalho de Marcus, 
Graziela e Gabrielle :  
 

a) página de Identificação  
b) Página de Qualificação Civil  
c) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso 
da CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira 
página destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que 
estará em branco; 
d) Página seguinte ao último contrato de trabalho registrado 
(que estará em branco). No caso da CTPS nunca ter sido 
assinada, entregar cópia da primeira página destinada ao 
registro de Contrato de Trabalho, que estará em branco. 
 
2- Cetidão de Nascimento ou Rg de Mikael.  

 
 

ET03 -037 019*****042 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR:  
 

1- Declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia. 
 



ET03 -038 038*****035 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR:  
 
1)-Cópia das seguintes páginas da Carteira de Trabalho de Adriana : 
 
a) página de Identificação  
b) Página de Qualificação Civil  
c) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso da 
CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira página 
destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que estará em branco; 
d) Página seguinte ao último contrato de trabalho registrado (que 
estará em branco). No caso da CTPS nunca ter sido assinada, 
entregar cópia da primeira página destinada ao registro de Contrato 
de Trabalho, que estará em branco. 
e) Se o não possuir CTPS, deveENTREGAR Declaração de que não 
possui Carteira de Trabalho (Anexo D) e cópia do documento de 
identidade; 
 
2- Extrato de benefício de Adriana.  
 
3- Declaração de Situação Ocupacional preenchida e assinada por 
Ênio. 
 

ET03 -039 581*****015 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
ENTREGAR:  
 
1- Cópia das seguintes páginas da Carteira de Trabalho de Leonardo  
 

A) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso da 
CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira 
página destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que 
estará em branco; B) Página seguinte ao último contrato de 
trabalho registrado (que estará em branco). No caso da CTPS 
nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira página 
destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que estará em 
branco. 

 
 



ET03 -040 870****072 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 
 
ENTREGAR:  
 

1- Cópia das seguintes páginas da Carteira de Trabalho de Ana 
Claudia :  
 
A) Página do último Contrato de Trabalho registrado. No caso da 
CTPS nunca ter sido assinada, entregar cópia da primeira página 
destinada ao registro de Contrato de Trabalho, que estará em branco; 
 B) Página seguinte ao último contrato de trabalho registrado (que 
estará em branco). No caso da CTPS nunca ter sido assinada, 
entregar cópia da primeira página destinada ao registro de Contrato 
de Trabalho, que estará em branco. 
 
 

ET03 -041 016****032 VER PROTOCOLO ET03-035 

 

VER PROTOCOLO ET03-035 
 
 

ET03 -042 003****080 Aguardar resultado da análise 
 

----- 
 

ET03 -043 052****058 Aguardar resultado da análise 
 

----- 
 

ET03 -044 053****067 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

 

ENTREGAR: 
  
1- Comprovante de rendimentos de Ana Paula e Rodrigo conforme a 
situação de trabalho (EX: se tiver vínculo de trabalho, trazer três 
últimos contracheques, caso não tenha vínculo de trabalho, entregar 
declaração de declaração de situação ocupacional, se estagiário, 
termo de estágio...).  
 
2- Comprovante de recebimento de pensão alimentícia ou Declaração 
de recebimento ou não de pensão alimentícia 
 

ET03 -045 050****093 Aguardar resultado da análise ----- 
 



ET03 -046 865****004 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 
 

ENTREGAR: Comprovante seguro desemprego 
 

ET03-047 871****063 Aguardar resultado da análise ----- 
 

 
 

            

                                                                                         Alvorada, 16 de março de 2018 
 
 

 
  
 
 
 

Fábio Azambuja Marçal 
 Diretor-Geral Pro Tempore  

IFRS Campus Alvorada 
 Portaria 683/2017 

 

 


