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Relação de alunos com documentação faltante - 2ª etapa 

Edital 44/2019 - Auxílios Estudantis 

 

 

Período para entrega dos documentos: 03 a 04 de Março de 2020 

Local: Coordenadoria de Assistência Estudantil - Sala 209/B 

Horário de funcionamento do setor: das 7h30 às 20h30 

                                                              

PROTOCOLO DOCUMENTAÇÃO FALTANTE 

63 Declaração de Imposto de Renda completo do pai do/a estudante; 

75 Cópia dos três últimos contracheques do/a estudante; 

82 Anexo G - do pai do/a estudante; 

88 Cópia de comprovante de endereço e Declaração de cedência da residência; 

92 Anexo D - do/a estudante e de seus pais; 

94 Anexo G - da irmã do/a estudante;  
Anexo G - ou declaração IR completa da mãe do/a estudante;  
Cópia do cartão bancário em nome do/a estudante contendo o número da conta 
bancária  

102 Cópia de comprovante de endereço e Declaração de cedência da residência;  
Anexo D - do cônjuge do/a estudante contendo a assinatura do/a mesmo/a; 

103 Declaração de Imposto de Renda completo do/a estudante; 
Anexo D - da filha do/a estudante; 
Cópia de comprovante de gastos com o financiamento do imóvel; 

104 Declaração de Imposto de Renda completo da mãe do/a estudante; 
Anexo D - do/a estudante; 
Cópia de comprovante de gastos com o financiamento do imóvel; 
Cópia do cartão bancário em nome do/a estudante contendo número de conta 
bancária 

105 Cópia de RG e CPF do/a estudante e da sua avó; 
Comprovante de rendimentos de pensão pelo/a estudante; 
Comprovante de rendimentos de aposentadoria da avó do/a estudante; 
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Cópia CTPS completa, conforme edital, da mãe do/a estudante; 
Declaração de Imposto de Renda completo para aqueles/as que declaram; 
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.  

 

Farroupilha, 03 de março de 2020. 

 

 

 Equipe de Assistência Estudantil  

IFRS - Campus Farroupilha  


