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EDITAL Nº 26 de 16 de novembro de 2019  
DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA E DO MORADIA DO PERÍODO LETIVO DE 2019 

 
 

ETAPA  4 
 
 

LISTA DE DOCUMENTOS FALTANTES 
 
 

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

Os documentos deverão ser entregues no período de 08 a 09 de agosto,  
das 9h às 21h. no setor de Ensino. 

 
 
PROTOCOLO CPF PENDÊNCIAS E OU DOCUMENTOS FALTANTES 

ET04-001 85218294004 Sem pendências 

ET04-002 01114252042 Sem pendências 

ET04-003 00342174010 Sem pendências 

ET04-004 45992100059 Sem pendências 

ET04-005 79671136915 Sem pendências 

ET04-006 98961780034 Dados bancários 

ET04-007 01079191097 Sem pendências 

ET04-008 04011779040 Sem pendências 

ET04-009 86357808091 Extratos bancários de CLARA referente aos meses de abril, maio e junho 

ET04-010 88001601072 Sem pendências 

ET04-011 87900114068 Sem pendências 

ET04-012 03165122067 Esclarecer situação de trabalho constante na página 10 da carteira de trabalho de 
ADRIANO, trazer comprovante se houver. 

ET04-013 81366272072 Sem pendências 
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ET04-014 02731871040 FALTA: Completar o preenchimento e assinatura na Declaração múltipla de 
DAIANE , de NILVIA/ cópia processo judicial auxílio doença INSS. 

ET04-015 85267066087 FALTA: Comprovante BPC de DANILO.  

ET04-016 64230945000 Sem pendências 

ET04-017 05322779027 

A) cópia das seguintes páginas Carteira de Trabalho de Edinei : 
- 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 
 B) cópia dos contracheques de Aldinei referentes aos meses de abril, maio e 
junho. 
C) Dados bancários de Rafaela. 

ET04-018 00786774088 Extratos bancários de ALMEIR, VILSON e CATIELE referentes aos meses de abril, 
maio e junho. 

ET04-019 53835867091 3 últimos Comprovantes do valor recebido como auxiliar de alfabetização. 

ET04-020 90548108072 

A) cópia das seguintes páginas Carteira de Trabalho de GIOVANA, de CRISTINA, 
de JORGE e de LEONARDO (estando assinada ou não): 
- cópia da página dos dois últimos contratos de trabalho e, 
- cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho 

ET04-021 02504139063 Sem pendências 

ET04-022 03950574000 Sem pendências 

ET04-023 54924855049 
A)cópia da página 18 da carteira de trabalho de VALDIR.  
B) cópia dos contracheques de VALDIR referente aos meses de abril e maio e 
junho. 

ET04-024 86503553072 Sem pendências 

ET04-025 01777015014 Sem pendências 

ET04-026 63278847091 Sem pendências 

ET04-027 02638724084 Sem pendências 

ET04-028 00138362009 Trazer comprovantes de rendimentos MEI 

ET04-029 05062274052 Sem pendências 

ET04-030 02765407002 Esclarecer à Assistência Estudantil vínculo de trabalho na página 10 da carteira de 
trabalho de SHEYLA. 

ET04-031 60093565046 Declaração múltipla preenchida e assinada por JONATAS. 

ET04-032 85665797049 Sem pendências 

ET04-033 03559903009 Sem pendências 

ET04-034 85179310091 Extratos (maio, junho e julho) e dados bancários de DEBORA 

ET04-035 INVALIDADO INVALIDADO 

ET04-036 01581793073 Sem pendências 

ET04-037 03813192024 Sem pendências 



 

ET04-038 30125626053 Sem pendências 

ET04-039 01079191097 PROCOLO DUPLICADO - VER ET04-007 

ET04-040 00529807076 Falta completar O preenchimento e assinatura de VANESSA no questionário 
socioeconômico 

ET04-041 37833898015 Sem pendências 

ET04-042 33532710072 Sem pendências 

ET04-043 01451525028 Falta completar preenchimento e assinatura da declaração múltipla de LUCAS  

ET04-044 85642010034 

A) declaração múltipla de ANA SILVIA.  
B) cópia da Carteira de Trabalho de ANA SILVIA (independente de ser assinada ou 
não) 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. 
C) cópia dos três últimos comprovantes de renda/contracheques (maio, junho e 
julho) de ANA SILVIA D) Extratos bancários de TATIELY referente aos meses de 
maio, junho e julho. 

ET04-045 06274934081 

A) Falta completar preenchimento e assinatura na declaração múltipla de 
THAUANE. 
 B) Falta completar preenchimento e assinatura no questionário socioeconômico de 
THAUANE  
C) Falta declaração Múltipla da MÃE de THAUANE , preenchida e assinada. 
D) Comprovantes de rendimentos da MÃE de THAUANE .  
E) Extratos bancário de THAUANE , referente aos meses de maio, junho e julho. 

ET04-046 56190883087 Sem pendências 

ET04-047 00712618007 
A) Apresentar carteira de trabalho de ELISABETE a Assistência Estudantil para 
conferência e se necessário tirar cópia das páginas dos contratos de trabalho  
B) cópia dos três últimos contracheques de LUCIANO (maio, junho, julho) 

ET04-048 04286125041 Sem pendências 

ET04-049 02067638084 Sem pendências 

ET04-050 00881911097 A) Esclarecimento de valores em extratos bancários da estudante.  
B) cópia da página 6 da carteira de trabalho de ABNER. 

ET04-051 82028842253 A) cópia comprovantes de rendimentos referente a junho e julho de CRISTIANE. 

ET04-052 60076679012 A) Extratos bancários referente aos meses de maio, junho ou julho de ELISANDRA 
e EDERSON. 



 

ET04-053 04242222050 

A) cópia da Carteira de Trabalho de DOUGLAS E LUCAS (independente de ser 
assinada ou não) 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. 
B) cópia dos três últimos comprovantes de renda/contracheques (maio, junho e 
julho) de LUCAS 
 C) Demonstrativo ou extrato de aposentadoria de JURANDYR 

ET04-054 67608698004 

A) cópia da página 17 da carteira de trabalho de CRISTINE  
B) cópia da Carteira de Trabalho de RAFAEL (independente de ser assinada ou 
não) 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. 
C) cópia dos contracheques referentes aos meses de maio, junho e julho de 
RAFAEL  
D) Extrato ou demonstrativo pagamento de aposentadoria de WALDEMAR  
E) Declaração múltipla de RAFAEL e WALDEMAR. 

ET04-055 62649620072 A) extratos bancários referentes aos meses de maio, junho e julho de PATRICIA 

ET04-056 5320857012 B) cópia contracheques de ANA PAULA,referentes aos meses maio, junho e julho. 

ET04-057 00956102000 

A) Concluir o preenchimento da declaração múltipla de JULIANA. B) Assinatura na 
declaração múltipla de MELLORY. C) cópia da Carteira de Trabalho de 
MELLORY(independente de ser assinada ou não) 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. 

ET04-058 51654300063 
A)Termo de compromisso para solicitação de auxílio estudantil assinado pela/o 
estudante (ANEXO B) 
B) cópia das páginas 10 e 11 da Carteira de Trabalho de ANA LUCIA 

ET04-059 00576048003 A) esclarecer valores mensais depositados/transferidos para conta da estudante 

ET04-060 04421307084 

A) cópia da Carteira de Trabalho de FERNANDA, (independente de ser assinada 
ou não) das seguintes páginas: 
-cópia da página dos dois últimos contratos de trabalho e, 
-cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco. B) cópia da 
página 8 e 9 da Carteira de Trabalho de , LUCAS C) Contracheques de maio e 
junho de LUCAS. D) Declaração múltipla de LUCAS E FERNANDA. E) Extrato 
bancário de FERNANDA referente a maio, junho e julho (se tiver conta bancáriA) 
 

ET04-061 03796915078 
A) Demonstrativo de Benefício ou extrato pagamento benefício do INSS com valor 
bruto, de TATIANA. B) comprovante de recebimento seguro desemprego se estiver 

recebendo. 



 

ET04-062 14052297806 

A) Declaração múltipla de LAURA e ELIANE. B) cópia da Carteira de Trabalho de 
LAURA E ELIANE(independente de ser assinada ou não) 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. 

ET04-063 59930411020 Sem pendências 

ET04-064 87309483049 A) cópia da página 13 da carteira de trabalho de ALEXSANDER 
B) Contracheques de maio e junho de ALEXSANDER 

ET04-065 01291445099 Sem pendências 

 
 

 Alvorada, 07 de agosto de 2019 
 
 
 

 

Fábio Azambuja Marçal 
 Diretor-Geral Pro Tempore  

IFRS Campus Alvorada 
 Portaria 683/2017 

 

 


