
Resultados das Inscrições dos Auxílios Estudantis - 3ª Etapa

A coordenação de Assistência Estudantil divulga os resultados das inscrições dos Auxílios Estudantis - 3ª Etapa.

Nos casos de situação Aceita, aguardar o resultado preliminar, que será divulgado no dia 22 de setembro.

Nos casos de situação Aceita com pendências, enviar os documentos faltantes até o dia 19 de setembro preenchendo o Anexo F, no seguinte link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQbcqHR1JFx56ox1KCOGsjUnPgSARFtcOlMn1XDVwT0x4Rng/viewform?usp=sf_link 
                                                                                                                               
Período de apresentação de documentos faltantes: de 15 a 19 de setembro de 2022.

Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail assistencia.estudantil@ibiruba.ifrs.edu.br ou pelo telefones (54) 991940165 (WhatsApp) ou (54) 33248145.

Curso Número de 
Matrícula 

Modalidade de 
Inscrição Situação da Inscrição Documentos Faltantes

1 Eletrotécnica 
Subsequente 2021300540 Nova Inscrição Aceita com Pendências 1) Cópia (imagem) do comprovante de endereço (conta de água ou luz).

2
Técnico em Mecânica 
Integrado ao Ensino 

Médio
2022313266 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do comprovante de endereço (conta de água ou luz);
2) carteira de trabalho da mãe contendo: página de identificação (da foto) e, página de 
qualificação (dos dados) e, da página dos dois últimos contratos de trabalho e, página 
seguinte ao último contrato de trabalho, em branco;
3) Folha de pagamento dos meses de maio e junho da mãe;
4) Declaração de I.R. da mãe;
5) Último recibo de pagamento de aluguel;
6) Extrato bancário da pensão recebida pela estudante e pela irmã. 

3 Agronomia 7170236 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do CPF e RG do mãe e pai da estudante;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Cópia (imagem) dos 3 últimos comprovantes de renda (maio, junho e julho) da 
estudante, do pai e da mãe;
4) Apresentar completa a Carteira de Trabalho da estudante contendo as seguintes 
páginas: página de identificação, página de qualificação. Somente apresentou um 
contrato de trabalho (se tiver mais de um contrato é preciso apresentar) e a página 
seguinte ao último contrato em branco;
5) Declaração de Imposto de Renda do pai da estudante, referente ao exercício 2021;
6) Apresentar cópia dos atestados médicos da doença crônica da mãe e do pai da 
estudante (se houver).

4 Eletrotécnica 
Subsequente 2022313892 Nova Inscrição Aceita 



5
Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino 
Médio

2020314086 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do CPF e do RG do pai e do irmão do estudante;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Carteira de Trabalho do pai contendo as seguintes páginas: página de identificação 
(da foto) e, página de qualificação (dos dados) e, página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco;
4) Cópia (imagem) dos 3 últimos comprovantes de renda dos meses de maio, junho e 
julho do pai;
5) Declaração de Imposto de Renda do pai, refente ao exercício 2021;
6) Documento do acordo judicial dos pais, referente a pensão alimentícia.
7) Extrato bancário do pagamento da pensão do estudante e irmão. 

6
Técnico em 

Agropecuária Integrado 
ao Ensino Médio

2022312652 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Faltou apresentar completa a Carteira de Trabalho do pai e da mãe contendo as 
seguintes páginas: página de qualificação (dos dados) e, página dos dois últimos 
contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco;
3) Cópia de cartão bancário de Conta Corrente em nome do estudante;
4) Apresentar Declaração de Imposto de Renda do pai e da mãe, referente ao exercício 
2021;
5) Documentação da empresa do pai, no caso se microempreendedor individual (EMEI): 
Declaração Anual de Faturamento do Microempreendedor Individual (SIMEI) do ano 
anterior.
6) Extrato bancário do pai referente aos meses de maio, junho e julho.
7) Cópia da Identidade ou Certidão de Nascimento da irmã menor. 

7 Matemática Licenciatura 07110280 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia do CPF e RG da estudante e filha;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Cópia (imagem) da Carteira de Trabalho da mãe, contendo as seguintes páginas: 
página de identificação (da foto) e, página de qualificação (dos dados) e, página dos 
dois últimos contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em 
branco;
4) Cópia (imagem) dos 3 últimos comprovantes de renda do filho na condição de 
estagiário;
5) Declaração a próprio punho, informando qual atividade profissional que realiza;
6) Extrato bancário da estudante referente aos meses de maio, junho e julho; 
Comprovante de pagamento da pensão alimentícia dos filhos; 

8 Agronomia 07170223 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do CPF e RG do pai e mãe;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz); 
3) Faltou Carteira de Trabalho da Irmã, referente a página de qualificação, dois últimos 
contratos e página seguinte ao último contrato em branco;
4) Cópia (imagem) dos 3 últimos comprovantes de renda da irmã, referente aos meses 
de maio, junho e julho;
5) Cópias simples de todas as contra notas do período de 2021 de todos os familiares 
que possuem bloco de notas;
6) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF, vigente;
7) Declaração de Imposto de Renda do pai, referente ao exercício 2021;
8) Apresentar contrato e recibo do último  pagamento de aluguel.



9
Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino 
Médio

2021303031 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Apresentar Declaração de Imposto de Renda do pai e da mãe, referente ao exercício 
2021;
3) Apresentar contrato e último recibo de pagamento de aluguel.

10
Técnico em 

Agropecuária Integrado 
ao Ensino Médio

2022311735 Já está inscrita nos 
Auxílios Estudantis

11
Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino 
Médio

2022313462 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia da Identidade e CPF do estudante e da irmã;
2) Faltaram algumas páginas da Carteira de Trabalho da mãe: página dos dois últimos 
contratos de trabalho e página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco;
3) Folha de pagamento da mãe referente aos meses de maio, junho e julho (nas cópias 
enviadas não é possível identificar a fonte pagadora);
4) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
5) Cópia (imagem) da Certidão de óbito do pai;
6) Apresentar um relato por escrito com mais informações da renda familiar. Se existem 
outras fontes de renda e/ou auxílio de terceiros mesmo que eventualmente;
7) Cópia de cartão bancário de Conta Corrente em nome do estudante.

12
Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino 
Médio

2022313480 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia da Identidade e CPF do estudante;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Cópia de cartão bancário de Conta Corrente em nome do estudante;
4) Extrato bancário da mãe referente aos meses de junho, julho e agosto;
5) Documento do acordo judicial dos pais, referente a pensão alimentícia;
6) Extrato do pagamento da pensão. 

13
Técnico em 

Agropecuária Integrado 
ao Ensino Médio

2022311762 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Faltou na Carteira de Trabalho do pai a Cópia da página seguinte ao último contrato 
de trabalho, em branco;
3) Declaração a próprio punho do pai e da mãe referente ao trabalho como autonômo 
dos meses de maio, junho e julho. 

14 Eletrotécnica 
Subsequente 2021305626 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Carteira de Trabalho do estudante e da esposa contendo as seguintes páginas: 
página de identificação (da foto) e, página de qualificação (dos dados) e,  página dos 
dois últimos contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em 
branco;
3) Cópia de cartão bancário de Conta Corrente em nome do estudante;
4) Faltou as Cópias (imagem) dos comprovantes de renda referente aos meses de junho 
e julho do estudante;
5) Cópia (imagem) do Extrato de pagamentos do seguro desemprego da esposa;
6) Apresentar Declaração de Imposto de Renda do estudante (se houver); 
7) Apresentar o último recibo de pagamento de aluguel.



15
Técnico em 

Agropecuária Integrado 
ao Ensino Médio

2020314658 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Carteira de Trabalho do pai contendo as seguintes páginas: página de identificação 
(da foto) e, página de qualificação (dos dados) e,  página dos dois últimos contratos de 
trabalho e página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco;
3) Faltou da Carteira de Trabalho do estudante as folhas dos último contrato de trabalho 
e a página seguinte em branco;
4) Declaração de Imposto de Renda da mãe e do pai referente ao exercício 2021;
5) Extrato bancário do pai referente aos meses de maio, junho e julho. 

16
Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino 
Médio

2020314120 Já está inscrita nos 
Auxílios Estudantis

17
Técnico em Mecânica 
Integrado ao Ensino 

Médio
2022313319 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia de cartão bancário de Conta Corrente em nome do estudante; 
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz;
3) Cópia (imagem) da Carteira de Trabalho da mãe contendo as seguintes páginas: 
página de identificação (da foto) e, página de qualificação (dos dados), e página dos 
dois últimos contratos de trabalho e página seguinte ao último contrato de trabalho, em 
branco;
4) Documento do acordo judicial dos pais, referente a pensão alimentícia;
5) Extrato bancário do pagamento da pensão do estudante;
6) Extrato bancário da mãe referente aos meses de maio, junho e julho. 

18 Engenharia Mecânica 07180282 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Cópia (imagem) dos 3 últimos comprovantes de renda da mãe, referente aos meses 
de maio, junho e agosto;
3) Cópia (imagem) do último extrato de pagamento de aposentadoria do pai;
4) Família poderá apresentar atestado médico sobre a doença crônica da mãe.

19 Engenharia Mecânica 07180297 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do CPF e do RG do irmão;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Cópia (imagem) dos comprovantes de renda (maio, junho e julho) da mãe e do 
estudante na condição de estagiário e/ou contrato de estágio;
4) Apresentar a situação ocupacional do pai, se microempreendedor individual (MEI): 
Declaração Anual de Faturamento do Microempreendedor Individual (SIMEI) do ano 
anterior; 
5) Carteira de Trabalho do pai e da mãe do estudante contendo as seguintes páginas: 
página de identificação (da foto) e, página de qualificação (dos dados) e, página dos 
dois últimos contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em 
branco;
6) Apresentar Declaração de Imposto de Renda do pai (se houver).

20
Técnico em Mecânica 
Integrado ao Ensino 

Médio
2021303757 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Carteira de Trabalho do pai contendo a página seguinte ao último contrato de 
trabalho em branco;
3) Cópia (imagem) do comprovante de renda dos meses de maio e junho do pai;
4) Declaração de Imposto de Renda do pai, refente ao exercício 2021;
5) Apresentar cópia dos atestados médicos da doença crônica da madrasta (se houver);
6) Apresentar o último recibo de pagamento de aluguel; 
7) Apresentar comprovante da pensão do estudante, somente consta da irmã.  



21
Técnico em Mecânica 
Integrado ao Ensino 

Médio
2022313408 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia do CPF e RG da mãe e da avó;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Cópia de cartão bancário de Conta Corrente em nome do estudante;
4) Cópia (imagem) da Carteira de Trabalho da mãe, contendo as seguintes páginas: 
página de identificação (da foto) e, página de qualificação (dos dados) e, página dos 
dois últimos contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em 
branco;
5) Informar se a mãe recebe seguro desemprego, anexar a cópia do extrato de 
pagamento das parcelas;
6) Cópia (imagem) do último extrato de pagamento de aposentadoria da avó;
7) Família poderá apresentar atestado médico sobre a doença crônica da avó do 
estudante.

22
Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino 
Médio

2021304235 Nova Inscrição Aceita com Pendências 1) Cópia (imagem) do comprovante de endereço (conta de água ou luz);
2) Declaração de Imposto de Renda do pai, referente ao exercício 2021.

23
Técnico em 

Agropecuária Integrado 
ao Ensino Médio

2022314512 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Comprovante da conta bancária em nome da estudante (imagem do cartão ou outro 
documento que comprove os dados da conta);
2) Cópia da Identidade ou Certidão de Nascimento da irmã menor; 
3) Carteira de Trabalho do pai da estudante contendo as seguintes páginas: página de 
identificação (da foto) e, página de qualificação (dos dados) e, página dos dois últimos 
contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco;
4) Faltou apresentar a cópia da Carteira de Trabalho do irmão completa, será preciso 
anexar a página dos dois últimos contratos de trabalho e página seguinte ao último 
contrato de trabalho, em branco;
5) Não ficou clara a situação ocupacional do pai, oriento apresentar os extratos 
bancários dos 3 últimos meses (maio, junho e julho);
6) Folha de pagamento da mãe e do irmão da estudante referentes aos meses de maio, 
junho e julho.

24 Matemática Licenciatura 2022013831 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do CPF e RG do estudante;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Cópia (imagem) dos comprovantes de renda (maio e julho) do estudante;
4) Declaração de Imposto de Renda do estudante, referente ao exercício 2021.

25
Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino 
Médio

2021303612 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia de cartão bancário de Conta Corrente em nome do estudante;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Cópia da Identidade ou Certidão de Nascimento da irmã menor;
4) Cópia (imagem) da Carteira de Trabalho do pai e mãe, contendo as seguintes 
páginas: página de identificação (da foto) e, página de qualificação (dos dados) e, 
página dos dois últimos contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de 
trabalho, em branco;
5) Cópia (imagem) dos comprovantes de renda do pai e da mãe, referente aos  meses 
de junho e julho;
6) Cópia  (imagem) da Declaração de Imposto de Renda do pai e da mãe, referente ao 
exercício 2021;
7) Se a familia desejar complementar informações sobre a situação de saúde do 
estudante após o acidente, poderá ser anexado atestado médico se possui alguma 
necessidade de acompanhamento médico.



26 Mecânica Subsequente 2021304137 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia do RG e CPF do estudante, da mãe e do pai (as cópias enviada ficaram 
ilegíveis e incompletas,  é preciso apresentar frente e verso);
2) Carteira de Trabalho do pai e do estudante contendo as seguintes páginas: página de 
identificação (da foto) e, página de qualificação (dos dados) e, página dos dois últimos 
contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco;
3) Extrato bancário do pai referente aos 3 últimos meses (maio, junho e julho).
4) Folha de pagamento da mãe e do estudante referente aos meses de maio, junho e 
julho (as cópias enviadas ficaram ilegíveis);
5) Declaração de Imposto de renda da mãe, referente ao exercício 2021;
6) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz); 

27 Mecânica Subsequente 2022313128 Nova Inscrição Aceita com Pendências 1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz).

28
Técnico em 

Agropecuária Integrado 
ao Ensino Médio

2021304208 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Cópia (imagem) do último extrato de pagamento de aposentadoria da mãe;
3) Cópia  (imagem) da Declaração de Imposto de Renda da mãe, referente ao exercício 
2021;
4) Família poderá apresentar atestado médico sobre a deficência do irmão;
5) Sobre a situação ocupacional do pai, apresentar extrato bancário referente aos 
meses de junho, julho e agosto.

29 Agronomia 07179207 Nova Inscrição Aceita com Pendências
1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
2) Extratos bancários do pai referente aos meses de maio, junho e julho;
3) Apresentar o último recibo de pagamento de aluguel.

30 Matemática Licenciatura 2022006560 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do comprovante de endereço (Conta de água ou Luz);
2) Cópia (imagem) do cartão bancário ou comprovante bancário em nome da estudante;
3) Comprovante de aposentadoria do último mês do avô (a imagem enviada não está 
completa pois não constam os dados de identificação);
4) Atestados dos familiares que possuem doenças crônicas.

31
Técnico em Mecânica 
Integrado ao Ensino 

Médio
2022313551 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Cópia da frente do RG de todos os membros do grupo familiar;
2) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz);
3) Cópia de cartão bancário de Conta Corrente em nome do estudante;
4) Extrato bancário do pai referente aos meses de junho, julho e agosto;
5) Cópias simples de todas as contra notas do período de 2021 de todos os familiares 
que possuem bloco de notas;
6) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF, vigente.
7) Carteira de Trabalho do pai, contendo as seguintes páginas: página de identificação 
(da foto) e, página de qualificação (dos dados) e, página dos dois últimos contratos de 
trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco.


