
  

EDITAL   Nº   09,   DE   19   DE   ABRIL   DE   2021   
  

AUXÍLIO   PERMANÊNCIA   E   AUXÍLIO   MORADIA   
  

Complementação   de   Documentação    
Etapas   1   e   2     

  
CPF   Complementação   Documentação   

031.992.090-92   Cópia   de   CPF   

049.180.460-10   Comprovante   de   Endereço   

037.670.740-28   CPF   e   Cartão   Bancário   (cópias   legíveis)   

041.759.330-93   Cartão   Bancário   

032.325.410-11   CPF   (cópia   legível)   

043.162.360-08   Cartão   Bancário   

706.320.220-00   CPF   e   Cartão   Bancário   (cópias   legíveis)   

875.361.290-68   Cartão   Bancário   

098.856.879-98   Cópia   de   CPF   e   Cartão   Bancário   

016.335.490-11   Cópia   de   CPF   

053.976.980-08   Cópia   de   CPF   e   Cartão   Bancário   

005.098.770-44   Cópia   de   CPF   

044.906.160-40   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

039.495.490-48   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

040.350.770-70   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

000.957.600-00   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

030.070.760-64   Documentação   de   comprovação   de   renda   

045.365.770-25   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

041.495.510-22   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

026.094.490-46   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

032.450.540-09   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

028.194.580-25   Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   



o   grupo   familiar   

041.546.380-76   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

023.262.270-18   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

047.976.460-39   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

034.546.150-97   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

026.148.360-95   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

041.207.850-33   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

039.509.420-84   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

030.461.780-69   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

041.144.530-83   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

044.906.160-40   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

002.456.430-36   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

032.322.770-80   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

042.743.490-47   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

049.644.900-17   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

056.278.150-19   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

024.519.660-92   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

608.887.973-46   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

046.806.490-70   Comprovante   de   endereço   

041.952.240-98   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

042.589.790-74   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

028.052.680-67   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   



  

Observações:   

Mais   detalhamentos   sobre   as   especificidades   de   cada   caso   de   complementação   de   renda   
podem   ser   consultados   pelo   e-mail:    auxilio.estudan�l@feliz.ifrs.edu.br ,   para   o   qual   devem   ser   
enviados   os   documentos   solicitados.   

Informações   específicas   também   encontram-se   no   Edital:   
( h�ps://ifrs.edu.br/feliz/wp-content/uploads/sites/18/2021/04/EDITAL-09_2021-AUXILIO-PER 
MANENCIA-E-AUXILIO-MORADIA-2021_Campus-Feliz_.pdf ).   

    

                                                                                            Feliz,   07   de   maio   de   2021.   

035.461.020-10   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

874.758.630-34   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

020.237.540-46   
Documentação   de   identificação   e   de   comprovação   de   renda   de   todo   
o   grupo   familiar   

027.179.390-24   Comprovação   de   renda   de   todo   o   grupo   familiar   

017.089.170-47   Comprovação   de   renda   de   todo   o   grupo   familiar   

002.456.430-36   
Comprovação   de   renda   de   todo   o   grupo   familiar   e   comprovação   de   
moradia   
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