
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Farroupilha 
 

Relação de alunos com documentação faltante - 1ª etapa  

Edital 44/2019 - Auxílios Estudantis 
 

Período para entrega dos documentos: 20 a 22 de Novembro de 2019 

Local: Coordenadoria de Assistência Estudantil - Sala 209/B 

Horário de funcionamento do setor: Quarta-feira e Quinta-feira: das 7h30 às 20h30 

                                                              Sexta-feira: das 7h30 às 19h30   

 

PROTOCOLO DOCUMENTAÇÃO FALTANTE 

03 Declaração de auxílio financeiro recebido pela família; 
Declaração com período e renda recebida na condição de bolsista; 
Cópia do recibo de pagamento atual de aluguel. 

06 Cópia dos 3 últimos extratos bancários da membro da família que exerce trabalho de 
forma autônoma ou informal. 

07 Cópia do recibo de pagamento atual de aluguel. 

09 Cópia dos extratos bancários referente ao meses de agosto e setembro de 2019 ( Do/a 
estudante); 
Cópia do extrato bancário referente ao mês de agosto de 2019 ( Pai do/a estudante); 

10 Declaração que não possui conta corrente ( Pai do/a estudante); 

11 Comprovante de residência (conta de água ou luz); 
Cópia de cartão bancário que esteja com dados visíveis; 
Cópia dos 3 últimos extratos bancários da membra da família que está desempregado 
(Do/a estudante);  
Cópia de contracheque referente ao mês de agosto de 2019 ( Mãe do/a estudante); 
Cópia da Carteira de trabalho: página dos dois últimos contratos de trabalho e da página 
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco ( Pai do/a Estudante); 
Cópia dos 3 últimos contracheques ( Pai do/a estudante); 
Cópia da última Declaração de Imposto de Renda ou anexo G (Pai e mãe do/a estudante). 

12 Comprovante de residência (conta de água ou luz); 
Cópia de Identidade e CPF (Do/a estudante); 
Cópia dos 3 últimos extratos bancários da conta (Do/a estudante); 
Cópia da última Declaração de Imposto de Renda ou anexo G (Do/a Estudante, Pai e Mãe 
do/a estudante). 

13 Cópia da Identidade ou Certidão de Nascimento (Irmã do/a estudante); 
Cópia da última Declaração de Imposto de Renda ou anexo G (Padrasto e mãe do/a 
estudante); 
Cópia de Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável ( Anexo I). 

14 Anexo G (Do/a estudante e irmão do estudante); 
Cópia de contrato de locação. incluindo páginas inicial, de identificação, assinaturas do 
locador, locatário, valor do aluguel e data; 
Cópia do recibo de pagamento atual de aluguel. 

15 Anexo G (Do/a estudante e irmão do//a estudante); 
Cópia de contrato de locação. incluindo páginas inicial, de identificação, assinaturas do 



locador, locatário, valor do aluguel e data; 
Cópia do recibo de pagamento atual de aluguel. 

16 Declaração com período e renda recebida na condição de bolsista; 
Cópia da Carteira de trabalho completa conforme edital (Pai do/a estudante); 
Cópia dos 3 últimos extratos bancários do membro da família que é autônomo (Mãe do/a 
estudante) 
Cópia dos 3 últimos extratos bancários do membro da família que está desempregado 
(Pai do/a estudante). 

17 Cópia de cartão bancário que esteja com dados visíveis; 
Cópia da última Declaração de Imposto de Renda ou anexo G ( Do/a estudante). 

18 Anexo G ( Do/a estudante); 
Cópia da carteira de trabalho: página dos dois últimos contratos de trabalho e da página 
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco (Do/a estudante); 
Declaração com período e renda recebida na condição de bolsista  ( Do/a estudante); 
Cópia dos 3 últimos extratos bancários do membro da família que é autônomo (Mãe do/a 
estudante); 
Cópia do recibo de pagamento atual de aluguel. 

19 Cópia do CPF (Do/a estudante); 
Anexo J do/a estudante está com assinatura e data; 
Anexo D ( Mãe e do tio do/a estudante); 
Comprovação de Rendimentos ( Mãe e do/a tio do estudante); 
Cópia de documento de identificação e CPF ( Mãe e do tio do/a estudante); 
Cópia da carteira de trabalho completa conforme edital ( Mãe e do tio do/a estudante); 
Cópia da última Declaração de Imposto de Renda ou anexo G (Mãe e do tio do/a 
estudante). 
Cópia de certidão de casamento, declaração de união estável, separação/divórcio ( Mãe 
e do tio do/a estudante). 

21  Declaração do titular do comprovante de residência informando que o/a estudante reside 
no referido endereço; 
Cópia da carteira de trabalho completa conforme edital ( Mãe do/a estudante). 

24 Cópia da carteira de trabalho: página inicial do contrato de trabalho ( Do/a estudante). 

25 Cópia dos 3 últimos contracheques ( Do/a estudante); 
Cópia do CPF  (Pai do/a estudante). 

26 Anexo C completo; 
Anexo D; 
Cópia da última Declaração de Imposto de Renda ou anexo G (Do/a estudante). 

28 Comprovante de residência (conta de água ou luz). 

29 Comprovante de residência (conta de água ou luz); 
Cópia do Extrato de pagamentos do seguro desemprego ( Do/a Estudante); 
Anexo D ( Pai do/a estudante); 
Anexo J ( Pai do/a estudante); 
Cópia da carteira de trabalho completa conforme edital ( Pai do/a estudante); 
Cópia da última Declaração de Imposto de Renda ou anexo G (Pai do/a estudante); 
Cópia de certidão de casamento com separação/divórcio (Pai do/a estudante). 

30 Cópia de cartão bancário com dados visíveis; 
Cópia da carteira de trabalho completa conforme edital ( Do/a estudante). 
Anexo D ( Mãe do/a estudante); 
Cópia do CPF ( Mãe do/a estudante); 
Cópia da carteira de trabalho completa conforme edital ( Mãe do/a estudante); 
Cópia da última Declaração de Imposto de Renda ou anexo G (Mãe do/a estudante); 
Cópia de certidão de casamento com separação/divórcio (Mãe do/a estudante). 

31 Cópia do contrato de trabalho encerrado na carteira de trabalho ( Do/a estudante); 
Anexo J ( Do/a estudante); 



Anexo J ( Cônjuge do/a estudante); 
Cópia da carteira de trabalho completa conforme edital ou Anexo H ( De todos os filhos 
com 14 anos ou mais do/a estudante). 

32 Cópia do contrato de trabalho encerrado na carteira de trabalho ( Mãe do/a estudante); 
Anexo G ( Mãe do/a estudante); 
Anexo J ( Padrasto do/a estudante); 
Anexo J ( Mãe do/a estudante); 
Cópia da carteira de trabalho completa conforme edital ou Anexo H ( De todos os irmãos 
com 14 anos ou mais do/a estudante). 

33 Anexo D ( Cônjuge do/a estudante); 
Anexo G ( Cônjuge do/a estudante); 
Cópia do recibo de pagamento atual de aluguel. 

34 Cópia de cartão bancário com dados visíveis; 
Cópia da carteira de trabalho completa conforme edital ( Do/a estudante); 
Anexo D ( Cônjuge do/a estudante); 
Anexo G ( Cônjuge do/a estudante); 
Cópia do recibo de pagamento atual de aluguel. 

35 Declaração do titular do comprovante de residência informando que o/a estudante reside 
no referido endereço; 
Cópia dos 3 últimos extratos bancários da membra da família que está desempregado 
(Do/a estudante);  
Cópia dos 3 últimos extratos bancários da membra da família que está desempregado 
(Irmã do/a estudante). 

36 Cópia da carteira de trabalho: página dos dois últimos contratos de trabalho e da página 
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco (Do/a estudante); 
Cópia de contracheque referente ao mês de agosto de 2019 (Do/a estudante); 
Cópia do CPF ( Mãe do/a estudante); 
Cópia dos 3 últimos contracheques ( Mãe do/a estudante); 
Cópia de certidão de casamento com separação/divórcio (Mãe do/a estudante); 
Cópia dos 3 últimos contracheques ( Irmã do/a estudante). 

37 Anexo C completo. 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                        Farroupilha, 18 de novembro de 2019. 
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