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EDITAL Nº 28 de 29 de novembro de 2017  
DO AUXÍLIO ESTUDANTIL - AUXÍLIO PERMANÊNCIA PERÍODO LETIVO DE 2018 

 

ETAPA  4 
 
 

RESULTADO PRELIMINAR 
 

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

 
Situação: INSCRIÇÃO INCOMPLETA: Estudante deverá entregar os documentos no dia 13 de agosto, das 9h às 21h. no setor de Ensino. 

O resultado da análise socioeconômica será publicado será publicado no dia 17/08/2018 
        

PROTOCOLO CPF 
RESULTADO APÓS CONFERÊNCIA DE 

DOCUMENTOS 
PENDÊNCIAS 

ET04-001 600*****033 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-002 864*****020 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-003 007*****093 INSCRIÇÃO INCOMPLETA Falta: cópia dos dados bancários 

ET04-004 018*****071 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-005 042 *****080 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-006 785*****049 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 
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ET04-007 002*****021 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

FALTA: assinatura da estudante JANAINA no 

questionário socioeconômico. FALTA: Declaração de 

situação ocupacional de GREICE(filha de Janaina): 

ET04-008 055*****045 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-009 849*****004 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-010 025*****086 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

FALTA: Termo de recisão contratual da estudante. 

Declaração de prestação de serviçõs como autônomo 

(do esposo), com valor de ganho médio mensal, 

conforme declarado no questionário socioeconômico. 

ET04-011 849*****082 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-012 025*****036 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-013 040*****079 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta: Declaração de recebimento ou não de pensão 

alimentícia. Falta: Declaração de Situação Ocupacional 

do companheiro. 

ET04-014 823*****091 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-015 737*****034 INSCRIÇÃO INCOMPLETA Falta: Assinatura Questionário socioeconômico 

ET04-016 007*****016 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta: apresentar a Carteira de Trabalho da estudante e 

de seu esposo e entregar cópia das seguintes páginas: 

a) página de qualificação (onde constam os dados) b) 

página do último vínculo de contrato de trabalho e cópia 

da página seguinte em branco. c) cópia do Termo de 

rescisão contratual da estudante e comprovante de 

recebimento de seguro desemprego, se houver. 

ET04-017 004*****058 INSCRIÇÃO INCOMPLETA Declaração de Situação Ocupacional de Wesley 

ET04-018 739*****004 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-019 871*****015 INSCRIÇÃO INCOMPLETA Falta: cópia dados bancários. 



ET04-020 389*****004 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta: b) Cópia das seguintes páginas da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS (estando ou não 

com contrato de trabalho vigente) da estudante e do 

seu companheiro : 

• Página de Identificação (página da foto); 

• Página de Qualificação Civil (página onde constam os 

dados pessoais do trabalhador); 

• 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; 

• 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. 

• Se não possuir CTPS, deve apresentar Declaração de 

que não possui Carteira de Trabalho (Anexo D) e cópia 

do documento de identidade; 

ET04-021 865*****049 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 
Falta: Declaração de recebimento de pensão 

alimentícia. 



ET04-022 009*****003 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta: 1- Declaração de recebimento ou não de pensão 

alimentícia/ 2- Declaração de situação ocupacional do 

filho Gustavo./ Cópia das seguintes páginas da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS (estando ou 

não com contrato de trabalho vigente) do filho Gustavo: 

• Página de Identificação (página da foto); 

• Página de Qualificação Civil (página onde constam os 

dados pessoais do trabalhador); 

• 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; 

• 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. 

•3-Se não possuir CTPS, deve apresentar Declaração 

de que não possui Carteira de Trabalho 

ET04-023 534*****034 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 
Falta assinatura do estudante no questionário 

socioeconômico e entregar cópia dos dados bancários. 

ET04-024 860*****000 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

1- Falta assinatura da estudante no questionário 

socioeconômico 2- entregar a declaração de 

recebimento ou não de pensão alimentícia. 

ET04-025 045*****008 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

1- Falta assinatura da estudante no questionário 

socioeconômico  2- cópia dos dados bancários da 

estudante 3- Declaração de Situação Ocupacional do 

companheiro. 



ET04-026 Protocolo inutilizado 

ET04-027 053*****073 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta: 1- cópia dos dados bancários 2- Declaração de 

situação ocupacional da mãe 3- cópia de RG o de 

Certidão de Nacimento das irmãs. 

ET04-028 601*****014 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 
Falta 1-  cópia do Rg ou da certidão de nascimento da 

irmã. 

ET04-029 855*****049 INSCRIÇÃO INCOMPLETA Falta: declaração de situação ocupacional da estudante 

ET04-030 83280952034 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 
Falta: 1- Declaração de sua Situação Ocupacional e da 

sua esposa. 2- cópia dos seus dados bancários. 

ET04-031 949*****053 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-032 879*****000 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-033 013*****079 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-034 039*****016 INSCRIÇÃO INCOMPLETA Falta : 1- Cópia dos dados bancários. 

ET04-035 032*****085 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-036 016*****032 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta: assinatura do estudante no questionário 

socioeconômico ; 2- Extrato de benefício INSS da mãe. 

3- Declaração de situação ocupacional da mãe 

indicando a atividade que exerce como autônoma e 

valor mensal que recebe com essa atividade. 4- 

Documentos do padrasto que comprovem a renda de 

empresários, conforme indicado no edital.  

ET04-037 044*****054 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 
Falta: Declaração de Situação Ocupacional da 

estudante e da sua irmã 



ET04-038 626*****068 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta: Declaração de Situação Ocupacional da 

estudante, do filho Jonathan, do filho Cladimir, do amigo 

Mateus. 

ET04-039 044*****024 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-040 042*****089 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta:  declaração de situação ocupacional e declaração 

de recebimento ou não de pensão alimentícia 

preenchidas e assinadas pela sogra 

ET04-041 019*****005 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-042 577*****072 INSCRIÇÃO INCOMPLETA 

Falta: assinatura do estudante no questionário 

socioeconômico; cópia da sua carteira de trabalho ; 

cópia da carteira de trabalho da sua mãe. Cópia dos 

comprovantes de rendimentos da mãe. 

ET04-043 001*****076 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 

ET04-044 854*****072 Aguardar resultado da análise socioeconômica ----------------------------------------------------------- 
 

            

                                                                                         Alvorada, 09 de agosto de 2018 
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