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RELAÇÃO DE ALUNOS COM DOCUMENTAÇÃO FALTANTE DA 2º ETAPA DO EDITAL Nº 35/2021
DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA E DO MORADIA DO PERÍODO LETIVO DE 2022

A documentação deverá ser encaminhada para o e-mail auxilio.estudantil@farroupilha.ifrs.edu.br no prazo estabelecido no cronograma do
edital Nº35/2021. Não serão aceitos documentos fora do prazo previsto no edital.

Nº MATRÍCULA DOCUMENTOS FALTANTES

2022001554

❏ Declaração de Imposto de Renda e do recibo de entrega do esposo da estudante. Ou se isento de
Imposto de Renda – IR - apresentar declaração de isenção de
Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física (Anexo C);

2022307311

Apresentar Carteira de Trabalho (independente de ser assinada ou não) da mãe e do padrasto da estudante,
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.
❏ ❏ Apresentar os 3 últimos contracheques da mãe da estudante
❏ Comprovante do benefício de INSS do padrasto da estudante.
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2022001527 ❏ Extrato do seguro desemprego ou rescisão contratual da estudante

2022308678 ❏Contra-cheque da mãe da estudante.

2022301416
❏ Declaração de isenção de Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física (Anexo C) da
estudante e da mãe da estudante;

05210501
❏Cópia das páginas da carteira de trabalho de identificação (da foto) e cópia da página de qualificação (dos
dados) da estudante

2022003639 ❏Apresentar declaração de que não possui Carteira de Trabalho - Anexo B do irmão da estudante.

2022301274

Apresentar Carteira de Trabalho (independente de ser assinada ou não) do estudante, do irmão e da mãe do
estudante, 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. Se o estudante não possuir Carteira
de Trabalho apresentar declaração de que não possui carteira de trabalho - Anexo B. A Alterar questionário,
para incluir o irmão, bem como esclarecer na carta de apresentação do formulário o estado civil da mãe.
Incluir extratos bancários dos três últimos meses da mãe do estudante e os contracheques do irmão. ❏

❏As comprovações de renda, conforme edital dos familiares que exercem função remunerada podem ser
uma das destacadas abaixo:

❏ Trabalho formal: os 3 últimos contracheques.
❏ Estagiário: contrato de estágio constando a renda recebida e período do estágio
realizado.
❏ Empresários: o Pró-labore, do contrato social, da Declaração Anual de Informações
Sociais e Fiscais (DEFIS) - Arrecadação do Simples Nacional, e da Declaração de imposto
de renda e do recibo de entrega de pessoa jurídica de todas/os membras/os da família
empresárias/os, proprietárias/os, sócias/os ou diretoras/es de empresa;
❏ Para o microempreendedor individual (MEI): Declaração Anual de Simples Nacional do
microempreendedor individual (DASN-SIMEI) de todas/os membras/os da família



microempreendedores/as individuais;

05220296

❏ Página de identificação (a da foto) da carteira de trabalho do estudante; cópia da carteira de trabalho da
mãe do estudante conforme indicado no anexo A;
❏ Contracheques do estudante (os extratos não os substituem); extratos bancários completos da mãe do
estudante;
❏Cópias da carteira de trabalho do irmão do estudante ou declaração de que não possui Carteira de
Trabalho - Anexo B.
❏Declaração de Isenção de IRPF de do estudante e do irmão do estudante, modelo anexo C.

2022301560

❏ Páginas de identificação (a da foto) e a página 11 (a em branco após o último contrato de trabalho) da
carteira de trabalho da mãe da estudante;
❏ Extratos do beneficio do INSS do grupo familiar; certidão de nascimento ou RG do irmão da estudante;
❏ Declaração de Imposto de Renda e do recibo de entrega da mãe da estudante ou declaração de isenção
de IRPF, disponível no anexo C do edital.
❏Declaração de isenção de IRPF da estudante, anexo C.

05180334

❏ Incluir solicitação para auxílio permanência e incluir documentação constante no edital 35 para solicitação
do Auxílio Moradia:
❏ Comprovante de endereço na cidade de Farroupilha;
❏ Contrato de aluguel;
❏ Comprovante de pagamento de aluguel atualizado;

5170329

❏ Carteira de trabalho do pai do estudante; carteira de trabalho da irmã mais velha;
❏ Cópia do último extrato de pagamento de aposentadoria do pai;
❏ Anexo C dos maiores de 16 anos; cartão bancário do estudante;
❏ Contracheques do estudante (se tiver).

05180346 ❏ Apresentar documentação do grupo familiar conforme indicado no anexo A do edital 35/2021.



05210502

Carteira de Trabalho (independente de ser assinada ou não) da estudante e do esposo da estudante, 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. Se não tiverem carteira de trabalho,
apresentar o Anexo B, disponível no edital 35/2021.
❏Extratos bancários dos três últimos meses da estudante e do esposo da estudante.
❏Comprovante do Bolsa Família;
❏ Documento de identidade e CPF da estudante e do esposo da estudante;
❏ Apresentar declaração de isenção de Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física (Anexo
C) da estudante e do esposo da estudante.

05210499 ❏ Incluir os extratos bancários dos três últimos meses do pai e da mãe do estudante.

2022302155

❏ Extratos bancários em nome do pai do estudante dos três últimos meses; ❏ O estudante de apresentar
as declarações de não possuir carteira de trabalho (Anexo B) e apresentar declaração de isenção de
Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física (Anexo C).

2022300722 ❏ Conta bancária em nome do estudante

2022001741 ❏Apresentar a documentação do estudante e do grupo familiar conforme o anexo A do Edital 35/2021.

55.227.607
❏ Apresentar os documentos conforme o Anexo A do Edital 35. Esclarecer se os tios (tio e tia) residem no
mesmo endereço ou não. Se residirem, apresentar os documentos dos mesmos conforme o mesmo anexo.

2022301354 ❏ Extratos bancários dos 3 últimos meses da mãe da estudante.



2022300624

Carteira de Trabalho (independente de ser assinada ou não) dos pais do estudante e do estudante, 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. Se o estudante não tiver carteira de
trabalho apresentar declaração de que não possui carteira de trabalho - Anexo B, disponível no edital
35/2021.
❏ Contracheques de janeiro, fevereiro e março do pai e da mãe do estudante.
❏ Documento de identidade e CPF de todo o grupo familiar.

2022310470
❏ Apresentar a documentação do estudante e do grupo familiar conforme o anexo A do Edital 35/2021.
Incluir os documentos do responsável legal, de preferência do descendente dos avós.

2022310442 ❏ Apresentar a documentação do estudante e do grupo familiar conforme o anexo A do Edital 35/2021.

2022308730

Incluir as cópias da carteira de trabalho referente ao último contrato de trabalho e a próxima em branco da
mãe do estudante; Carteira de Trabalho (independente de ser assinada ou não) do estudante, 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. a
❏Incluir os três últimos contracheques do estudante (jovem aprendiz).

2022301381

❏ Último extrato de pagamento de aposentadoria da mãe da estudante;
❏ Preencher e entregar declaração de isenção de imposto de renda, modelo no anexo C, em nome do pai
da estudante e da estudante;

2022307204
❏ Declaração de Imposto de Renda e do recibo de entrega da estudante e da mãe da estudante ou
declaração de isenção de IRPF, disponível no anexo C do edital.



2022301390

❏ Documento de Identidade e CPF da/o estudante e dos pais do estudante ❏ Documento de identidade ou
Certidão de nascimento das irmãs;
❏ Comprovante de residência;
❏ Cartão bancário de CONTA CORRENTE ou CONTA POUPANÇA em nome e CPF da/o estudante.
(Não serão aceitas contas salário).
Carteira de Trabalho (independente de ser assinada ou não) de todos do grupo familiar com 14
anos ou mais, 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.
* Se não possuir Carteira de Trabalho, apresentar declaração de que não possui este documento
(Anexo B).
❏ Comprovantes de renda do pai: os 3 últimos contracheques;
❏ Declaração de Imposto de Renda e do recibo de entrega de todas/os os membros/os da família
que declaram. Ou se isento de Imposto de Renda – IR - apresentar declaração de isenção de
Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física (Anexo C).

05210487 ❏ Apresentar a documentação do estudante e do grupo familiar conforme o anexo A do Edital 35/2021.

2022301309

❏ Falta indicar a atividade ocupacional dos pais, com a renda de cada um;
❏ Extratos bancários em nome da mãe e do pai dos últimos três meses;
❏ Declaração de não possuir carteira de trabalho, anexo B, em nome da estudante;
❏ Declaração de Imposto de Renda e do recibo de entrega de todas/os os membros/os da família
que declaram. Ou se isento de Imposto de Renda – IR - apresentar declaração de isenção de
Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física (Anexo C).

Farroupilha, 08 de abril de 2022.



Assistência Estudantil
IFRS - Campus Farroupilha


