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ETAPA  3 
 
 

LISTA DE DOCUMENTOS FALTANTES 
 
 

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

Os documentos deverão ser entregues no dia 17 ou 18 de junho,  
das 9h às 21h. no setor de Ensino. 

 
 

CURSO PROTOCOLO CPF 
PENDÊNCIAS E OU DOCUMENTOS 

FALTANTES 

MEIO AMBIENTE ET03 - 001 03334560090 SEM PENDÊNCIAS 

TRAD. E INT. DE LIBRAS 
ET03 - 002 91867088053 Cópia das páginas 11 e 14 da carteira de trabalho do 

esposo 

MEIO AMBIENTE ET03 - 003 87881381000 

Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) da estudante, da mãe , das 
seguintes páginas: 
-Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, 
-Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco. 

Página 7 da carteira de trabalho do pai 

Declaração Múltipla do estudante, da mãe e do pai. 

Cópia dos contracheques do pai referentes aos 
meses de março, abril e maio 
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PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 004 87954516091 

Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, 
Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco da carteira de trabalho do 
estudante e do irmão (Marlon). 

Cópia da página 5 da carteira de trabalho da 
madrasta 

Declaração situação ocupacional do pai, da 
madrasta e do irmão Marlon. 

Extrato da conta bancária do pai e da madrasta 
referente aos meses de abril, maio e junho. 

Comprovantes de renda do pai, da madrasta e do 
irmão Marlon referentes aos meses de março abril, 
maio (se houver). 

MEIO AMBIENTE ET03 - 005 86667866049 Assinatura da avó na declaração múltipla 

MEIO AMBIENTE ET03 - 006 06005606000 Cópia da página 18 da carteira de trabalho da mãe. 

MEIO AMBIENTE ET03 - 007 04741497062 
Página 9 da carteira de trabalho da mãe 

Página 7 da carteira de trabalho do pai 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 008 86335448068 

Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) do estudante, da madrasta e do 
pai , das seguintes páginas: 
-Página de identificação (da foto) e, 
-Página de qualificação (dos dados) e, 
-Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, 
-Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco. 

Declaração Múltipla do estudante, da madrasta e 
do pai. 

cópia dos Contracheques do pai e da madrasta 
referente aos meses março, abril e maio . 

extrato bancário MADRASTA (SE TIVER CONTA) 
referente aos meses março, abril e maio 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 009 05359352000 

Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) da estudante, da mãe e do pai , 
das seguintes páginas: 
-Página de identificação (da foto) e, 
-Página de qualificação (dos dados) e, 
-Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, 
-Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco. 

Declaração Múltipla da estudante e do pai. 



 

cópia dos Contracheques DA MÃE referente aos 
meses março, abril e maio da mãe. 

Extrato bancário do pai referente aos meses março, 
abril e maio 

MEIO AMBIENTE ET03 - 010 12580634924 Extrato da conta bancária da mãe e do padrasto 
referente aos meses de março, abril e maio. 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 011 05222557000 

* Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) do pai, da mãe , das seguintes 
páginas: 
-Página de identificação (da foto) e, 
-Página de qualificação (dos dados) e, 
-Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, 
-Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco. 

cópia dos contracheques referentes aos meses de 
março, abril, maio da mãe e do pai. 

Declaração Múltipla do pai e da mãe 

PROCESSOS 
FOTOGRÁFICOS ET03 - 012 02748831047 

Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) da mãe , das seguintes páginas: 
-Página de identificação (da foto) e, 
-Página de qualificação (dos dados) e, 
-Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, 
-Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco. 

Declaração Múltipla da mãe 

Extrato da conta bancária da estudante e da mãe 
referente aos meses de março, abril e maio. 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 013 86886088068 SEM PENDÊNCIAS 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 014 60031701078 SEM PENDÊNCIAS 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 015 60177983086 

Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) da mãe , das seguintes páginas: 
-Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, -Cópia da página seguinte ao último 
contrato de trabalho, em branco. 

Página 7 da carteira de trabalho da avó. 

Extrato bancário da mãe referente aos meses de 
março, abril e maio. 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 016 04131831066 

Declaração Múltipla da mãe 

Extrato bancário (se houver) da mãe referente aos 
meses de março, abril e maio. 



 

TRAD. E INT. DE LIBRAS ET03 - 017 03687381080 

Assinatura da mãe, do pai e da avó na declaração 
múltipla. 

Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) do pai, da mãe e da avó, das 
seguintes páginas: -Página de identificação (da foto) 
e, -Página de qualificação (dos dados) e, -Cópia da 
página dos dois últimos contratos de trabalho e, 
-Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco. 

extrato bancário da estudante referente aos meses 
de março, abril e maio. 

contracheques do pai referente aos meses de março, 
abril e maio. 

extrato da aposentadoria da avó. 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 018 60190570032 

Cópia da página 6 da carteira de trabalho da mãe. 

Cópia dos contracheques da mãe referentes aos 
meses março, abril e maio Ou comprovante de 
indeferimento auxílio doença ou cópia do processo 
judicial. 

Cópia das Página 9 da carteira de trabalho do irmão. 

Extrato bancário (se houver) do irmão referente aos 
meses de março, abril e maio. 

Declaração múltipla , do irmão. 

TRAD. E INT. DE LIBRAS ET03 - 019 00318684012 SEM PENDÊNCIAS 

PROD. ÁUDIO E VÍDEO ET03 - 020 60190730099 

* Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) do pai, da mãe , das seguintes 
páginas: 
-Página de identificação (da foto) e, 
-Página de qualificação (dos dados) e, 
-Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, 
-Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco. 

cópia dos contracheques referentes aos meses de 
março, abril, maio do pai. 

Extrato bancário da mãe referentes aos meses de 
março, abril, maio 

Comprovante indeferimento do auxílio doença da 
mãe 

TRAD. E INT. DE LIBRAS ET03 - 021 82713782015 SEM PENDÊNCIAS 



 

PRODUÇÃO 
MULTIMÍDIA ET03 - 022 87981548004 

* Cópia da Carteira de Trabalho (independente de ser 
assinada ou não) da estudante, do pai, da mãe e da 
irmã, das seguintes páginas: 
-Página de identificação (da foto) e, 
-Página de qualificação (dos dados) e, 
-Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, 
-Cópia da página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco. 

cópia dos contracheques referentes ao mês de abril 
do pai, da mãe.  

 
 Alvorada, 13 de junho de 2019 

 
 

 

Fábio Azambuja Marçal 
 Diretor-Geral Pro Tempore  

IFRS Campus Alvorada 
 Portaria 683/2017 

 

 


