
 
 
 
 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
IFRS- Campus Alvorada 

 
 

EDITAL Nº 25/2019  de 04 de novembro de 2019  
DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA E MORADIA DO PERÍODO LETIVO DE 2020 

 
ETAPA  2 

 
LISTA DE DOCUMENTOS FALTANTES 

 
 

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

 Prazo para entrega de documentos:  02 de março de 2020 - das 9h. às 20h. no setor de Ensino. 
 
 

PROTOCOLO CURSO CPF PENDÊNCIAS 

ET02/2019-001 TTILS 2020/1 03564255095 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-002 TTILS 2020/1 84983019049 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-003 PF 2020/1 60018145035 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-004 AV 2020/1 05181504027 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-005 AV 2020/1 06383072013 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-006 PF 2020/1 60056909063 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-007 MA 2020/1 60227978021 Falta cópia dos dados bancários. 
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ET02/2019-008 PM 2020/1 84596309000 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-009 PM 2020/1 87249820087 

Falta: cópia das páginas 6,7,8,9 da carteira de trabalho de Fernanda. Cópia dos 
Documentos de identificação (páginas da Carteira de trabalho, conforme edital) e 
cópias dos comprovantes de renda (três últimos comprovantes conforme edital) da 
mãe e do padrasto e, se for o caso, de outros membros que residirem na mesma 
residência da mãe. Comparecer na Assistência Estudantil, caso tenha dúvidas. 

ET02/2019-010 PM 2020/1 85184691049 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-011 AV 2020/1 01688906070 
Falta: Termo de compromisso preenchido e assinado. Assinatura do/da responsável 
na declaração múltipla de Lucas. 

ET02/2019-012 MA 2020/1 60174481020 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-013 PM 2020/1 86502026087 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-014 MA 2020/1 87046997004 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-015 MA 2020/1 06080563088 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-016 AV 2020/1 60147870038 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-017 MA 2020/1 06356057084 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-018 PF 2020/1 63122146053 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-019 MA 2020/1 03005222071 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-020 AV 2020/1 85744140000 Falta cópia dos dados bancários. 



ET02/2019-021 PF 2020/1 03868264043 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-022 PM 2020/1 04147817084 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-023 MA 2020/1 05842406004 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-024 PM 2020/1 03404516028 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-025 AV 2020/1 87160609034 Falta cópia dos dados bancários. 

ET02/2019-026 PROTOCOLO CANCELADO 

ET02/2019-027 MA 2019/1 05595012005 Etapa 2 é apenas para estudantes ingressantes em 2020/1 

ET02/2019-028 MA 2020/1 86817981034 Apresentar dados bancários 

ET02/2019-029 PM 2020/1 00889046018 Falta: cópia dos dados bancários da estudante. 

ET02/2019-030 PM 2020/1 86989480068 
Falta: cópia dos dados bancários, declaração múltipla e cópia dos documentos de 
identificação, de vínculo trabalhista, e de renda da estudante e de todas as pessoas 
que fazem parte do seu grupo familiar, conforme edital. 

ET02/2019-031 PF 2020/1 52864723034 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-032 TTILS 2020/1 86190563015 Falta: cópia das páginas 6, 7 e 22 da carteira de trabalho do pai. 

ET02/2019-033 MA 2020/1 60099503093 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-034 PM 2020/1 01160515077 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 



ET02/2019-035 MA 2020/1 05837471081 

Falta: cópia dos dados bancários da estudante / cópia da página 16 e 17 da 
carteira de trabalho da mãe/ cópia da página 04 e 05 da carteira de trabalho do pai. 
Extratos bancários do pai e da mãe, referente aos meses de novembro 2019, 
dezembro 2019 e janeiro 2020 (caso tenha conta). 

ET02/2019-036 AV 2020/1 01981416021 
Falta: página de qualificação, 20 e 21 da carteira de trabalho da mãe. Informação de 
valor de ganhos na declaração múltipla da mãe. Página de qualificação da carteira 
de trabalho do pai. Demonstrativo de recebimento de aposentadoria do pai. 

ET02/2019-037 PM 2020/1 02730942033 Falta: dados bancários da estudante. 

ET02/2019-038 PM 2020/1 04132997081 Falta: dados bancários do estudante. 

ET02/2019-039 PM 2020/1 87172844068 Falta: dados bancários do estudante. 

ET02/2019-040 AV 2020/1 60085372030 

cópias dos dados bancários da estudante. / cópia da página dos dois últimos 
contratos de trabalho da carteira de trabalho da estudante · Cópia da página 
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco, da carteira de trabalho da 
estudante. (deverão ser entregues, mesmo que nunca tenha sido assinada. / cópia 
da página 8 da carteira de trabalho da mãe. / CNIS do pai (acessar 
https://meu.inss.gov.br ) / Extratos bancários do pai referente aos meses de 
novembro, dezembro e janeiro/ cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho da carteira de trabalho do irmão · Cópia da página seguinte ao último 
contrato de trabalho, em branco, da carteira de trabalho do irmão./ 

ET02/2019-041 AV 2020/1 87793261020 Falta dados bancários do estudante 

ET02/2019-042 AV 2020/1 06876465101 Falta dados bancários da estudante 

ET02/2019-043 PF 2020/1 49576860091 Falta dados bancários do estudante 



ET02/2019-044 TTILS 2020/1 01385162007 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-045 TTILS 2020/1 87088290049 Falta dados bancários da estudante 

ET02/2019-046 MA 2020/1 02849926078 
Falta: Cópia dos dados bancários da estudante/ Cópia dos documentos de 
identificação e comprovação de renda da estudante e de todos os membros do 
grupo familiar, conforme solicitado em edital. 

ET02/2019-047 PM 2020/1 01255348097 
Falta: comprovante de rescisão do trabalho e/ou CNIS da estudante (acessar 
https://meu.inss.gov.br ) 

ET02/2019-048 PM 2020/1 85096504034 
Falta: cópia legível dos dados bancários da estudante/ cópia das páginas 10 e 11 da 
carteira de trabalho do namorado. 

ET02/2019-049 MA 2020/1 01956066047 
Falta: Cópia dos dados bancários da estudante/ Cópia dos documentos de 
identificação e comprovação de renda da estudante e de todos os membros do 
grupo familiar, conforme solicitado em edital. 

ET02/2019-050 PM 2020/1 85863319020 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-051 MA 2020/1 85440051015 Falta dados bancários da estudante 

ET02/2019-052 AV 2020/1 60109462041 Falta dados bancários do estudante 

ET02/2019-053 AV 2020/1 02990277080 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-054 AV 2020/1 86035045049 Aguardar resultado da análise socioeconômica. 



ET02/2019-055 PM 2020/1 04178600052 

Falta: cópias dos dados bancários do estudante. / cópia da página dos dois últimos 
contratos de trabalho da carteira de trabalho do estudante · Cópia da página 
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco, da carteira de trabalho do 
estudante. (deverão ser entregues, mesmo que nunca tenha sido assinada. / cópias 
das páginas da carteira de trabalho da mãe, conforme solicitado em edital. 

ET02/2019-056 AV 2020/1 01203964080 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-057 AV 2020/1  Falta dados bancários do estudante 

ET02/2019-058 AV 2020/1 05769142073 
Falta: dados bancários da estudante/ Declaração e recibo de entrega de imposto de 
renda (2018) do padrasto/ cópia da página de contrato de trabalho do da carteira de 
trabalho da estudante e da irmã Sofia, (mesmo que nunca tenha sido assinada) / 

ET02/2019-059 PM 2020/1 03977168002 

Falta: dados bancários do estudante 
· Cópia da página dos dois últimos contratos de trabalho do estudante, do pai, da 
mãe e da irmã, 
· Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco. do estudante, 
do pai, da mãe e da irmã, ( caso a carteira nunca tenha sido assinada, entregar 
cópia da página aterior à página do contrato e as duas primeiras páginas do 
contrato de trabalho) 
- Cópia da Declaração Anual de Simples Nacional do microempreendedor individual 
(DASN-SIMEI) de todas/os membras/os da família microempreendedores/as 
individuais; 



ET02/2019-060 AV 2020/1 05769135026 
Falta: dados bancários da estudante/ Declaração e recibo de entrega de imposto de 
renda (2018) do padrasto/ cópia da página de contrato de trabalho do da carteira de 
trabalho da estudante e da irmã Bruna, (mesmo que nunca tenha sido assinada) / 

ET02/2019-061 AV 2020/1 05400043089 

Falta: Termo de compromisso e questioário socioeconômico assinado pelo/a 
responsável / Cópia dos dados bancários da estudante/ Cópia dos documentos de 
identificação e comprovação de renda da estudante e de todos os membros do 
grupo familiar, conforme solicitado em edital. 

ET02/2019-062 PF 2020/1  Falta: Dados bancários da estudante 

ET02/2019-063 PF 2020/1 60072658037 Falta: Dados bancários da estudante 

ET02/2019-064 MA 2020/1 04181300005 

Falta: Termo de compromisso e questioário socioeconômico assinado pelo/a 
responsável / Cópia dos dados bancários da estudante/ Cópia dos documentos de 
identificação e comprovação de renda da estudante e de todos os membros do 
grupo familiar, conforme solicitado em edital. 

ET02/2019-065 PF 2020/1 60149520042 
Cópia comprovante processo judicial licença saúde e/ou CNIS da mãe ((acessar o 
https://meu.inss.gov.br) . 

ET02/2019-066 MA 2020/1  Falta dados bancários do estudante 

ET02/2019-067 PF 2020/1 60059029030 
Falta: dados bancarios da estudante / cópia da páginas de identificação e de 
qualificação da mãe/ 



ET02/2019-068 PF 2020/1 86622021015 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-069 AV 2020/1 05372642050 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-070 PF 2020/1 60067699057 

Falta: Cópia das páginas de identificação, qualificação, dos dois últimos vinculos de 
trabalho e a seguinte ao último vínculo em branco da carteira de trabalho da mãe da 
estudante/ comprovantes de renda da mãe da estudante, referentes ao meses de 
novembro, dezembro e janeiro./ Declaração da mãe sobre ajuda financeira à família 
da tia da estudante. 

ET02/2019-071 MA 2020/1 06239308030 

Falta: cópia dos dados bancários do estudante./ cópia da página de contrato de 
trabalho do da carteira de trabalho do estudante, (mesmo que nunca tenha sido 
assinada) / Comprovantes de renda da mãe ou cópia da rescisão do último vínculo 
de trabalho ou CNIS da mãe / cópia das páginas de identificação, qualificação, dos 
dois últimos contratos de trabalho e a página seguinte ao último contrato de trabalho 
em branco da carteira de trabalho da irmã. / Declração múltipla do irmão Lucas./ 
cópia dos documentos de identificação, cópia das páginas da carteira de trabalho 
solicitadas no edital do irmão Lucas / cópia dos três últimos comprovantes de renda 
do irmão Lucas. 

ET02/2019-072 PF 2020/1 60177823046 Falta: dados bancários do estudante 

ET02/2019-073 TTILS 2020/1 95822810063 
Falta: Declaração múltipla da irmã/ cópia legível das páginas da carteira de trabalho 
da irmã, conforme solicitado em edital. 

ET02/2019-074 TTILS 2020/1 97749419004 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-075 TTILS 2020/1 90869710087 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-076 TTILS 2020/1 91040582087 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 



ET02/2019-077 PF 2020/1 05548362038 Falta: comprovante de renda da mãe, referente ao outubro ou janeiro. 

ET02/2019-078 TTILS 2020/1 01077378092 
Falta: assinatura da estudante no questionário socioeconômico / Demonstrativo de 
pagamento aposentadoria da mãe / CNIS do marido (acessar o 
https://meu.inss.gov.br) 

ET02/2019-079 TTILS 2020/1 04001266059 Sem pendências - aguardar resultado da análise socioeconômica 

ET02/2019-080 PM 2020/1 05017499008 
Falta: cópia dos documentos de identificação e de compravação de renda da 
estudante e dos demais membros da residência, conforme o edital. 

ET02/2019-081 PED 2019/2 02939926069 Etapa 2 é apenas para estudantes ingressantes em 2020/1 

ET02/2019-082 TTILS 2020/1 86626906020 Falta dados bancários do estudante 

ET02/2019-083 TTILS 2020/1 protocolo duplicado - ver situação protocolo ET02/2019-045 

ET02/2019-084 TTILS 2020/1 82351163087 
Falta: cópia dos dados bancários, declaração múltipla e cópia dos documentos de 
identificação, de vínculo trabalhista, e de renda da estudante e de todas as pessoas 
que fazem parte do seu grupo familiar, conforme edital. 

 
                                                                            Alvorada, 28 de fevereiro de 2020 
Fábio Azambuja Marçal 

 Diretor-Geral Pro Tempore  
IFRS Campus Alvorada 

 Portaria 683/2017 


