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RESULTADO PARCIAL

- CURSOS SUPERIORES - 3ª etapa do Edital 67/2019 - INSCRIÇÕES NOS 
AUXÍLIOS ESTUDANTIS (SOLICITAÇÃO)

Protocolo Resultado Parcial

1

Enviar contrato de aluguel do imóvel que reside em Bento Gonçalves, comprovantes de água, luz 
e condomínio, comprovante da bolsa que recebe (contrato ou extrato que informe o valor 
recebido e a data de vigência). Não está clara a fonte de renda da namorada, portanto deve 
informar o valor recebido mensalmente e a forma de recebimento (ajuda de custo da família, 
bolsa, estágio) - em caso de ser bolsa ou estágio apresentar também o contrato.

2

Enviar declaração de trabalhador autônomo onde conste a atividade desenvolvida, o tempo que 
desenvolve a atividade e o valor recebido mensalmente. Comprovante do estágio realizado 
(contrato de estágio ou contracheque) que comprove o valor recebido no estágio. Comprovantes 
de luz, água, telefone, condomínio.

3

Enviar declaração de trabalhador autônomo onde conste a atividade desenvolvida, o tempo que 
desenvolve a atividade e o valor recebido mensalmente. Cópia da carteira de trabalho (conforme 
anexo A), 3 últimos extratos bancários do estudante. Comprovante de pagamento com o valor do 
condomínio.

4
Enviar comprovante/termo de estágio que conste as datas de início e término do contrato e o 
valor recebido. Comprovante da bolsa recebida que conte as datas de início e término e o valor 
recebido. Contrato de aluguel, comprovantes de pagamento do condomínio e luz.

- CURSOS SUPERIORES - 3ª etapa do Edital 67/2019 - RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO 
ESTUDANTIL COM ALTERAÇÕES

Protocolo Resultado Parcial

1 Enviar 3 últimos contracheques da estudante, 3 últimos extratos bancários da estudante e do 
esposo.

2 Enviar cópia da carteira de trabalho que indique a demissão do último contrato de trabalho e a 
folha posterior, 3 últimos contracheques da mãe, 3 últimos extratos bancários da mãe e da irmã.

3
Enviar Questionário socioeconômico - Anexo C (a partir da nova realidade apresentada), 3 
últimos extratos bancários do estudante, carteira de trabalho atualizada (conforme anexo A), 
contrato de locação de imóvel (se for o caso), comprovante de condomínio.

4 Enviar anexo J (informando se houve mudança na situação socioeconômica).

5 Enviar anexo J (informando se houve mudança na situação socioeconômica).

6 DEFERIDO AUXÍLIO PERMANÊNCIA E AUXÍLIO MORADIA, NA FORMA DO EDITAL 67/2019.

- ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - 3ª etapa do Edital 67/2019 - 
RENOVAÇÃO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL COM ALTERAÇÕES

Protocolo Resultado Parcial
1 DEFERIDO AUXÍLIO PERMANÊNCIA, NA FORMA DO EDITAL 67/2019.

2 Enviar cópia da carteira de trabalho do irmão que comprove a situação de desemprego atual, 
extrato atualizado do valor da aposentadoria da mãe. Comprovante do valor pago de pensão.

3 Enviar comprovante do valor pago de pensão.

4 Enviar Anexos B e J preenchidos e seus respectivos documentos.



- CURSOS SUPERIORES - 3ª etapa do Edital 67/2019 - RETOMADA DE AUXÍLIO 
ESTUDANTIL COM ALTERAÇÕES

Protocolo Resultado Parcial

1

Enviar cópia atualizada da carteira de trabalho da estudante e do esposo, extratos bancários da 
estudante e do esposo, declaração de trabalhador autônomo do esposo que conste a atividade 
desenvolvida, o tempo que desenvolve a atividade e o valor recebido mensalmente. Termo de 
rescisão do estágio da estudante ou algum documento que indique o último dia do trabalho.

2

Enviar contracheque da estudante, folhas 10 e 11 da carteira de trabalho da estudante, 
comprovante do seguro desemprego da estudante (mesmo que já tenha sido a última parcela). 
Se a mãe recebeu seguro desemprego, apresentar comprovante. Apresentar certidão de 
nascimento ou carteira de identidade do irmão. Caso a mãe receba pensão pelo filho menor, 
apresentar o comprovante. Apresentar comprovante de luz.

3 DEFERIDO AUXÍLIO PERMANÊNCIA, NA FORMA DO EDITAL 67/2019.

4

Enviar carteira de trabalho atualizada da estudante e da mãe (conforme anexo A), 3 últimos 
contracheques da estudante, comprovante atualizado da aposentadoria da mãe. Extratos 
bancários da mãe dos três últimos meses.

SIGA AS ORIENTAÇÕES ABAIXO PARA ATENDER AO PRAZO DE COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
E/OU INFORMAÇÕES:
1º) VERIFIQUE O QUE ESTÁ ESCRITO AO LADO DO SEU NÚMERO DE PROTOCOLO, NO QUADRO 
'RESULTADO PARCIAL';
2º) ENVIE OS FORMULÁRIOS E/OU DECLARAÇÕES SOLICITADAS, DEVIDAMENTE PREENCHIDAS, DATADAS E 
ASSINADAS, UTILIZANDO OS ANEXOS DO EDITAL;
3º) FAÇA AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, CONFORME ANEXO A, DO EDITAL;
4º) PRESTE AS INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS, EM TEXTO ESCRITO POR VOCÊ, DE 
PRÓPRIO PUNHO OU DIGITADO, COLOQUE A DATA E ASSINE;
5º) SE VOCÊ É MENOR DE IDADE, O TEXTO, DECLARAÇÕES E FORMULÁRIOS DEVEM SER ASSINADOS 
PELOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL.
6º) EM CASO DE DEFERIMENTO, AGUARDE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL.
7º) EM CASO DE INDEFERIMENTO, AGUARDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.

ATENÇÃO - Envie os documentos solicitados (como anexos) para o e-mail assistencia.
estudantil@bento.ifrs.edu.br nos dias 29 e 30/10/2020, colocando no título do e-mail o seu nome 

completo, curso e número de matrícula


