
Homologação das Inscrições para os Auxílios Estudantis para o período letivo de 2023 (Edital nº 33/2022) - 2ª Etapa, parte 1.

A coordenação de Assistência Estudantil divulga os resultados das inscrições dos Auxílios Estudantis - 2ª Etapa, parte 1.

Nos casos de situação Aceita, aguardar o resultado preliminar, que será divulgado no dia 20 de março/2023.

Nos casos de situação Aceita com pendências, enviar os documentos faltantes até o dia 13 de março preenchendo o Anexo F, no seguinte link: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfJiNPgvbLV5w0ORZYQP6ak0vM2Mbul7c-63D8NZOAczhy2Dg/viewform?usp=sf_link

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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.

Número de 
Matrícula  ou 
Sistema 
Matrícula 

Modalidade de 
Inscrição Situação da Inscrição Documentos Faltantes

1 2022313426 Fora de Etapa Aceita com Pendências 1) Cópia Digitalizada do Comprovante de Pagamento do pai e mãe dos meses de dezembro/22, Janeiro e Fevereiro;

2 2022313168 Fora de Etapa Aceita com Pendências 
1) Comprovante de Pagamento do estudante dos meses de dezembro/22, Janeiro e Fevereiro;  
2) Guia de Pagamento do INSS da esposa, refente ao último mês;
3) Extrato Bancário da enteada dos meses de Dezembro/22, Janeiro e Fevereiro; 

3 07170306 Nova Inscrição Aceita com Pendências 

1) Cópia digitalizada do RG +CPF do pai;
2) Enviar novamente as cópias das Carteira de Trabalho de cada membro da família, sendo necessário um arquivo por 
pessoa com todos as imagens da carteira;
3) Apresentar as notas de venda e/ou depósito do bloco de produtor, referente a ano 2022( se houver);
4) Apresentar comprovante de Cadastro no Cadúnico do grupo familiar;
Entrevista online dia 13/03 ás 14 horas, link de acesso, será enviado ao estudante;

4 62245515 Nova Inscrição Inscrição Aceita*

5 62.249.603 Nova Inscrição Aceita com Pendências 1) Cópia (imagem) do último extrato de pagamento de aposentadoria (pai) e pensão (mãe);
Entrevista online dia 13/03 ás 15 horas, link de acesso será enviado ao estudante;

6 62.250.130 Nova Inscrição Aceita com Pendências 

1) Cópia completa da última declaração de Imposto de Renda devida da pessoa física, com recibo de entrega do pai;
2) Extrato do faturamento do último mês corrente, gerado pelo Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional da empresa do pai;
3) Contrato social da empresa do pai.

7 2022313060 Fora de Etapa Aceita com Pendências 

1) Cópias simples de todas as contra notas do período de 2022 de todos os familiares que possuem bloco de notas;
2) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, vigente.
3) Cópia (imagem)do último extrato de pagamento de aposentadoria da mãe;
4) Cópia do Comprovante de contrato e/ou pagamento de aluguel. 



8 62.254.094 Nova Inscrição Aceita com Pendências 

1) Cópia digitalizada CPF e RG de todas as pessoas do grupo familiar;
2) Cópias simples de todas as contra notas do período de 2022 de todos os familiares que possuem bloco de notas.
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, vigente.                                                                                                                                                                   
4) Extrato de Pagamento da Pensão da estudamte, refernete ao último mês;
5) Cópia do Comprovante de contrato e/ou pagamento de aluguel. 
6) Entrevista online dia 13/03 ás 16 horas, link de acesso será enviado ao estudante

9 62.245.602 Nova Inscrição Aceita com Pendências 

1)Cópia completa da última declaração de Imposto de Renda devida da pessoa física, com recibo de entrega da mãe;
2) Extrato do faturamento do último mês corrente, gerado pelo Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional;
3) Contrato social da empresa da mãe;

10 07180256 Nova Inscrição Aceita com Pendências 1) Cópia digitalizada RG da parte da frente da estudante;      
2) Extrato Bancário do último mês.      

11 2023009510 Nova Inscrição Aceita com Pendências 

1) Cópia digitalizada do RG da parte da frente da mãe;
2) Extrato bancário dos meses de janeiro e dezembro do pai;
3) Cópia digitalizada da Guia de pagamento do INSS do  pai, referente ao último mês. 

12 62.246.712 Nova Inscrição Aceita 

13 62.251.637 Nova Inscrição Aceita com Pendências 1) Cópia do Comprovante de contrato e/ou pagamento de aluguel.
Entrevista online dia 14/03 ás 10 horas, link de acesso será enviado ao estudante;

14 62.244.660 Nova Inscrição Aceita com Pendências 

1) Cópia do Comprovante de contrato e/ou pagamento de aluguel.   
2) Cópia digitalizada do extrato dos benefício da avó ( pensão +aposentadoria);
3) Extrato do faturamento do último mês corrente, gerado pelo Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional da empresa do pai;
4) Contrato social da empresa do pai;
5) Cópia completa da última declaração de Imposto de Renda devida da pessoa física, com recibo de entrega do pai.    
6) Cópia digitalizada dos dois últimos contratos de trabalho e, página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco 
da Carteira de Trabalho da Irmã. 
Entrevista online dia 14/03 ás 9 horas, link de acesso será enviado ao estudante;

15 7170102 Nova Inscrição Aceita com Pendências 

1) Enviar novamente as cópias das Carteira de Trabalho de cada membro da família, sendo necessário um arquivo por 
pessoa com todos as imagens da carteira  - 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;
2) Extrato bancário do pai, mãe e estudante, referente aos 3 últimos meses;
3) Folha de Pagamento da irmã, referente aos 3 últimos meses; 
4) Cópia do Comprovante de contrato e/ou pagamento de aluguel.  
5) Apresentar documentação da empresa da família, conforme consta no Anexo A. 
6) Descrever no Anexo F mais informações do contexto socieoconômico, incluindo a nova atividade profissional da 
família e sua remuneração; 

16 62.251.706 Nova Inscrição Aceita
17 62244779 Cotista Aceita
18 62250108 Cotista Aceita



19 2023300861 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Preeencher o Questionário Socioeconômico - Anexo B em Nova Inscrição;
2) Cópia digitalizada do RG+ CPF de todos do grupo familiar;
3) Cópia da Carteira de Trabalho de todos membros do grupo familiar nas seguintes páginas: 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;
4) Folha de pagamento do estudante e esposa (se houver), referente aos 3 úlitmos meses; 
5) Declaração de Imposto de Renda (se houver), referente ao ano 2022. 

20 62.256.811 Cotista Aceita
21 62.254.127 Cotista Aceita
22 62.247.294 Cotista Aceita

23 62246427 Cotista Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz).
2)Cópia da Carteira de Trabalho da mãe, 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.
3) Cópia (imagem) dos 3 últimos comprovantes de renda da mãe; 
4) Declaração de Imposto de Renda da mãe (se houver), referente ao ano 2022. 

24 62.244.564 Cotista Aceita com Pendências

1) Cópia (imagem) do Comprovante de Endereço (Conta de Água ou Luz).
2)Cópia da Carteira de Trabalho do estudante e da a mãe, 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.
3) Cópia (imagem) dos 3 últimos comprovantes de renda da mãe; 

25 62.246.712 Nova Inscrição Aceita com Pendências

1) Preeencher o Questionário Socioeconômico - Anexo B em Nova Inscrição;
2) Cópia digitalizada do RG+ CPF do estudante;
3) Cópia da Carteira de Trabalho do estudante nas seguintes páginas: 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;
4) Folha de pagamento do estudante, referente aos 3 úlitmos meses; 
5) Declaração de Imposto de Renda (se houver), referente ao ano 2022. 

26 62.254.127 Cotista Aceita

* estudante solicitou transferência
Ibirubá, 09 de março de 2023.

Vanessa Soares de Castro
Coordenadora da Assistência Estudantil

Portaria nº 132/2022


