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

 
ETAPA  3 

 
LISTA DE DOCUMENTOS FALTANTES 

 
 Prazo para envio de documentos:  23 a 26 de outubro de 2020 - até as 23h. e 59min.  

para o e-mail assistencia.estudantil@alvorada.ifrs.edu.br 

 

CURSO CPF DO/DA 
ESTUDANTE 

AUXÍLIO 
SOLICITADO PENDÊNCIAS 

Prod. Multimídia 03458338055 
Auxílio 

permanência 

Falta  Anexo D (Declaração múltipla) preenchida e assinada por Rafael e Madalena 
- Da carteira de trabalho de Rafael faltam:  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 de Madalena faltam cópias das seguintes páginas:·Cópia da 
página de identificação (da foto) e, Cópia da 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. 

Prod. Multimídia 08053331777 
Auxílio 

permanência 
Faltam: Certidão nascimento de Sofia + comprovante de pagamento pensão 
alimentícia. Páginas 11 e 12 da carteira de trabalho de Marco 
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Prod.Multimídia 02730942033 
Auxílio 

permanência e 
Moradia 

Não há pendências 

Prod. Multimídia 04363274069 
Auxílio 

permanência 
Faltam todos os documentos de identificação e renda do estudante e de todos os 
membros do grupo familiar 

Pedagogia 97401552000 
Auxílio 

permanência e 
Moradia 

Faltam todos os documentos de identificação e renda da estudante 

Proc. 
Fotográficos 

60072658037 
Auxílio 

permanência 
Estudante já é contemplada com auxílio permanência 

Proc. 
Fotográficos 

83477985087 
Auxílio 

permanência 
Falta: todos os documentos de identificação e renda da avó. - da da Carteira de 
Trabalho de Eduardo, faltam as páginas 6,7,8,9,10 

Trad. Interp. 
Libras  

98677039015 
Auxílio 

permanência 
Estudante já é contemplada com auxílio permanência 

Cuidado de 
Idosos 

04655165057 
Auxílio 

permanência 
Estudante já é contemplada com auxílio permanência 

Cuidado de 
Idosos 

04036339079 
Auxílio 

permanência 
Estudante já é contemplada com auxílio permanência 

Cuidado de 
Idosos 

60072658037 
Auxílio 

permanência e 
Moradia 

Estudante já é contemplada com auxílio permanência e não atende os critérios para 
Auxílio Moradia. 

Áudio e Vídeo 60085372030 
Auxílio 

permanência 
Não há pendências 

Meio Ambiente 04319038088 
Auxílio 

permanência e 
Moradia 

Faltam: todos os documentos de identificação e renda da sogra e do namorado 



Meio Ambiente 05595012005 
Auxílio 

permanência 

- Da Carteira de Trabalho de Juliana e Marlon (independente de ser assinada ou não) 
falta cópia das seguintes páginas: Cópia da página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco. 
Faltam os três últimos contracheques de Juliana, município de Viamão, se ainda tiver 
vínculo. E os três últimos contracheques do município de Alvorada. (Os que foram 
enviados estão ilegíveis) 

Meio Ambiente  86735047087 
Auxílio 

permanência 
Estudante já é contemplada com auxílio permanência 

 
                                                                            Alvorada, 21 de outubro de 2020 

Fábio Azambuja Marçal 
 Diretor-Geral Pro Tempore  

IFRS Campus Alvorada 
 Portaria 683/2017 


