
NOME RESULTADO PRELIMINAR
MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS
PENDÊNCIA DE

DOCUMENTOS DE:

GABRIELLY BAIRROS DA SILVA Incompleta
Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

x 

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

Vanessa

x Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

Érika

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LUCAS SILVEIRA OLIVEIRA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

Cópia Legível 

Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

4) Cópia da página seguinte 
ao último contrato de trabalho
de LEO,

Se estagiário, ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal ou APRENDIZ, três últimos comprovantes de renda 
na forma de (uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

do Estudante, de LEO e 
SUELEN

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

de JONAS

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - 
SEFAZ com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em 
nome dos membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues 
cópias simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de 
notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 
PRONAF, atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e  2) Contrato social, e  3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam
as parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio 
reclusão, apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de 
entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, 
Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme 
Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

MIKAEL MOURA DA SILVA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

Maria

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)

Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e  2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de 
recebimento onde constam as parcelas a receber

X Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por 
morte ou auxílio reclusão, apresentar cópia de extrato do benefício

MARIA

Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LAURA CRISTINA VICTOR RODRIGUES Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

Laura e Daiana

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

Daiana

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

Laura e Daiana

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 2) Contrato social, e 3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício

Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda 
e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

RAFAEL TELES MACHADO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

de Moacir (avô) e de Moacir 
Jr. no dia 07/07.

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal , três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

Moacir, Moacir Jr e Maria da 
Graça.

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

JONATHAS ABRAÃO FANTINEL Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

CLAUDIA, VITOR, WILLIAN - 
Todas as páginas exigidas, 
sepradas por pessoa e 
identificadas.

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

VITOR, WILLIAN

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

VITOR, WILLIAN

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

JOÃO VICTOR LOPES MARTINS Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante

X Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

Weslley, Danielle

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

x

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

Danielle

x
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

Danielle, João Victor e 
Weslley

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LARA BATISTA BARELLA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)

X Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento Anita
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

FRANCYELLY DE SOUZA BATISTA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

X Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante

X Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

Todos

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

x
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

Todos

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional

x Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber

x Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

MATHEUS DA SILVA MACHADO Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

X Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

De todos os membros
familiares, conforme a
situação de cada um.

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

PRISCILA DA SILVA SILVEIRA Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

ESTUDANTE

X Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado ESTUDANTE

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

ESTUDANTE

Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

De todos os membros
familiares, conforme a
situação de cada um.

X Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional

X Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber

X Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício

X Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

X Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)

X Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)

X Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

WANDA CAMARGO DE ASSIS Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

última página, assinada e 
datada

Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

apresentou conta poupança

Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

VITOR ALVES RODRIGUES Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

de VITOR e de NELSON- 4) 
Cópia da página seguinte ao 
último contrato de trabalho.

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

de VITOR e de NELSON

Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

ALESSANDRA DA SILVA MEIRELES Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

Cópia de contracheques 
referente aos meses de 
março e abril de Alessandra

Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

X Outro, qual: Declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia dos filhos



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

ALDA BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)

X Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento FILHO ARTHUR
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

NATÁLIA SOARES DA SILVA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

PABLO PEREZ LEON Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

Cópia da página do último 
contrato de trabalho, e cópia 
da página seguinte ao último 
contrato de trabalho de Pablo;
Cópia de todas as páginas 
solicitadas no Edital da 
Carteira de Trabalho ou 
Declaração de que não 
possui Carteira de Trabalho 
de Paloma

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

Cópia de contracheque 
referente ao mês de abril de 
Paulo; Cópia dos 
contracheques dos três 
últimos meses de Rosângela

X Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital) Paloma
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LUIS CARLOS RODRIGUES SIQUEIRA DOS
SANTOS

Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

DECLARAÇÃO DO LUCAS

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

PÂMELA ALVES BRIÃO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

Cópia de contracheques dos 
três últimos meses de Glênio 
e de Pâmela

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

Maria Helena

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual: Cópia da identidade e do CPF Glênio e Maria Helena



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

MARIA PAULA TABORDA DE FREITAS Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

Cópia da página seguinte ao 
último contrato de trabalho 
(página 20) da Carteira de 
Trabalho de Maria Paula

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

MIRIAM RODRIGUES FERNANDES Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

MATHEUS BICA BARCELLOS Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

VERA LUCIA

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

ENTONY RICARDO SILVA DA SILVA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

x Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

faltou termo de estágio da 
irmã

x

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

apresentou 2 meses de 
contracheques (pai)

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

Declaração do estudante

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

EDUARDO DE BRITO SAJDAK Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

Declarou renda, qual origem?

Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

TAYNA FERNANDA ROSA DA COSTA Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

sem descrição das ocupações

Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LUAN FERREIRA DA SILVEIRA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

ESTEFANI MICHELS Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

ÚLTIMA PÁGINA, ASSINADA 
E DATADA

Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

ESTEFANI

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

ESTEFANI

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ERICK

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)

X Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento ANITA E BERNARDO
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LIVIAN MARIANA GOMES DO NASCIMENTO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

ADIEL

Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

ISIS AGLAUPE MELO DE MOURA Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, datado e assinado ESTUDANTE
X Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado ESTUDANTE
X Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no CPF do estudante ESTUDANTE

Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui Carteira de Trabalho 
(conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último comprovante de pagamento
ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de (uma das alternativas 
abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional

X
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

EDUARDO DA SILVEIRA CASON Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

ESTUDANTE (Cópia da 
página do último contrato de 
trabalho, e Cópia da página 
seguinte ao último contrato de
trabalho)

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

ÉRYKA LOPES DUTRA DOS SANTOS Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

VALBER SEVERINO GOMES BARBOSA Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

ESTUDANTE

X Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado ESTUDANTE
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional

X Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber ESTUDANTE
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

KARIANY CONCEICAO DOS SANTOS DA ROSA Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no CPF do estudante
X Cópia do documento de identidade do estudante
X Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui Carteira de Trabalho 
(conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

ESTUDANTE E TODOS 
MEMBROS DA FAMÍLIA COM
16 ANOS OU MAIORES DE 
16 ANOS

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de (uma das alternativas 
abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

TODOS MEMBROS DA FAMÍLIA COM
16 ANOS OU MAIORES DE 16 ANOS

X

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X

Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
MEMBROS DA FAMÍLIA MENORES 
DE 16 ANOS

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS
PENDÊNCIA DE

DOCUMENTOS DE:

HALISSON MACHADO DA COSTA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

IRMÃO (TODAS AS 
PAGINAS); MÃE: Cópia da 
página do último contrato de 
trabalho, e 
Cópia da página seguinte ao 
último contrato de trabalho; 
PAI: Cópia da página do 
último contrato de trabalho, e 
Cópia da página seguinte ao 
último contrato de trabalho

X Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

ESTUDANTE

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital) IRMÃO
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e  2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

X Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

DANIELE BALTAZAR RODRIGUES Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

ESTUDANTE

Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

ESTUDANTE; JOÃO; 
DANIELLE (FILHA)

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

JOÃO

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

JOÃO

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LANA BASTOS VICTORIA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

MARLON

Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

VIVIANE BALTAZAR RODRIGUES Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

ESTUDANTE

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

DEBORA MACEDO MOREIRA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

ESTUDANTE

X Cópia do documento de identidade do estudante ESTUDANTE

X Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

ESTUDANTE

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

NUBIA

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

NUBIA

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

NUBIA

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)

X Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento EDUARDA
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

WILLIAM BAIRROS KNOLL Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado

X Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado ESTUDANTE
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

X Cópia do documento de identidade do estudante ESTUDANTE

X Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

ESTUDANTE

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

KASSIANO (Cópia da página 
do último contrato de 
trabalho, e 
Cópia da página seguinte ao 
último contrato de trabalho)

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de (uma das alternativas 
abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

PEDRO LUCAS OLIVEIRA DA SILVEIRA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

PEDRO LUCAS

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

EDUARDO LEMOS PEDROSO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

SIMONE

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

SIMONE

Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e  2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício

Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda 
e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)

X Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento ROBERTA
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

EDUARDA DORNELES RIBEIRO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

PÁGINA 22 DA CTPS DE 
PAULA

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LAUREN LESLIE FERREIRA DA SILVA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

X Cópia do documento de identidade do estudante ESTUDANTE E MÃE
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

MÃE: CONTRACHEQUE 
MÊS ABRIL E JUNHO/2018

Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS VICTOR Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

MARCOS (Cópia da página 
do último contrato de 
trabalho, e 
Cópia da página seguinte ao 
último contrato de trabalho)

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de (uma das alternativas 
abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber

Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por 
morte ou auxílio reclusão, apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda 
e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

WILLIAM GUSTAVO ALVES DE AZEVEDO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

PÁGINAS 16 E 17 DA CTPS 
DE MARLENE

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

BRUNO PINHEIRO HOFFMANN DOS SANTOS Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

MÃE E PAI (ITENS 3 E 4)

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

AUGUSTO GABRIEL FLORES LOPES Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

ESTUDANTE

Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

ESTUDANTE

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de (uma das alternativas 
abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

JEFERSON LOPES EUGENIO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

X
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega

Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: 
Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio 
financeiro (conforme Anexo do Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

EVERTON MARCELO NUNES FLORIANO Incompleta X Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, datado e assinado
X Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
X Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no CPF do estudante

Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita Federal do estudante

X

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui Carteira de Trabalho 
(conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente

SILVIA E JEFERSON (Cópia da 
página do último contrato de trabalho, 
e Cópia da página seguinte ao último 
contrato de trabalho) IDENTIFICAR 
NA COPIA DE QUEM É

X Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último comprovante de pagamento
ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de (uma das alternativas 
abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, apresentar Declaração de 
Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional

X
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

X
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)

ESTUDANTE E TODOS MEMBROS 
DA FAMÍLIA COM 16 ANOS OU 
MAIORES DE 16 ANOS

Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

WAGNER VINICIUS TEIXEIRA FARIAS Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

LUÍS HENRIQUE LEIRIA PINHEIRO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

X Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

ESTUDANTE

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE E IRMÃ

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

BRUNA EDUARDA FRASCA SANTANA Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

X
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

MÃE

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber
Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

GRACIELE GIRELLI RIBEIRO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante
Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente
Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento
Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)
Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber

X Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício ANEXO G
Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega
Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC)
Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital)
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento
Outro, qual:



NOME RESULTADO PRELIMINAR MARCAÇÃO DE
PENDÊNCIAS

DOCUMENTOS PENDÊNCIA DE
DOCUMENTOS DE:

JAQUELINE DE CASTRO Incompleta Questionário Socioeconômico (conforme Anexo do Edital), integralmente preenchido, 
datado e assinado
Termo de Compromisso, integralmente preenchido, datado e assinado

x
Cópia de cartão bancário ou comprovante de abertura de conta corrente no nome e no 
CPF do estudante

ESTUDANTE

Cópia do documento de identidade do estudante
Cópia de CPF ou Comprovante de Situação Cadastral impresso do site da Receita 
Federal do estudante

x

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (todas as páginas abaixo):
1) Cópia da página de identificação, e
2) Cópia da página de qualificação, e
3) Cópia da página do último contrato de trabalho, e
4) Cópia da página seguinte ao último contrato de trabalho, ou
Se não possuir Carteira de Trabalho, deve apresentar Declaração de que não possui 
Carteira de Trabalho (conforme Anexo do Edital) e cópia da Carteira de Identidade ou 
documento equivalente

ESTUDANTE (Cópia da 
página do último contrato de 
trabalho, e Cópia da página 
seguinte ao último contrato de
trabalho)

Se estagiário ou bolsista, deve apresentar Contrato ou Termo de estágio e último 
comprovante de pagamento

x

Se trabalhador com vínculo formal, três últimos comprovantes de renda na forma de 
(uma das alternativas abaixo):
- Cópia de contracheques ou
- Cópia de recibos pagamentos de serviços ou
- Cópia de pró-labore ou decore

ESTUDANTE E VINICIUS

x
Se autônomo, trabalhador informal, do lar, estudante, desempregado e/ou outros, 
apresentar Declaração de Situação Ocupacional (conforme Anexo do Edital)

ESTUDANTE E VINICIUS

Se proprietário rural ou sitiante: 
1) Relatório com o fechamento do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ 
com os rendimentos de 2017 (devem ser entregues os relatórios de todos os blocos de notas em nome dos 
membros da família), ou 
2) Na impossibilidade do relatório do SEFAZ a ser expedido pelas prefeituras, devem ser entregues cópias 
simples de todas as contra notas do período 2017 de todos os familiares que possuem bloco de notas, e 
3) Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
atualizada nos últimos três anos (somente para agricultores (as) aptos aos PRONAF)
Se empresário (proprietário, sócio ou diretor de empresa): 
1) Pró-labore, e 
2) Contrato social, e 
3) DASN SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional

x Se está recebendo seguro desemprego, apresentar cópia de comprovante de recebimento onde constam as 
parcelas a receber ESTUDANTE E VINICIUS

x Se estiver recebendo aposentadoria, auxílio-doença, pensão alimentícia, pensão por morte ou auxílio reclusão, 
apresentar cópia de extrato do benefício ESTUDANTE

x Se for declarante de Imposto de Renda – IR, apresentar Declaração imposto de renda e recibo de entrega ESTUDANTE E VINICIUS

x Se recebe benefícios sociais, apresentar cópia de comprovante de benefícios (ex.: Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC) ESTUDANTE E VINICIUS

x Se recebe auxílio de terceiros, apresentar Declaração de recebimento de auxílio financeiro (conforme Anexo do 
Edital) ESTUDANTE
Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento

Outro, qual:


