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Edital nº 001, de 13 de janeiro de 2022 - Auxílios Estudantis do período letivo de 2022
 Relação de documentos pendentes ETAPA 4 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES

AGNES MATEUS NUNES DA SILVA 
DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: todos os contracheques relativos ao 

atual contrato de trabalho registrado na Carteira de Trabalho.
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

ALINE DOS SANTOS GOMES ESTUDANTE com a DOCUMENTAÇÃ

 
Auxílio Permanência DEFERIDO.  

Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital.

ALLAN GABRIEL SOBRERO DOS 
ESTUDANTE com a DOCUMENTAÇÃO 

ANA PAULA DA SILVA PEREIRA 
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital.

ARTHUR LUCAS BESSAUER 
Reserva de Vagas de Renda Inferior DEFERIDA, mas com documentação pendente para AUXÍLIO 
PERMANÊNCIA: FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da 

família. 

BÁRBARA RAUPP FORTUNA Auxílio Moradia DEFERIDO

gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

Auxílios Estudantis do período letivo de 2022 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES 

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: todos os contracheques relativos ao 
atual contrato de trabalho registrado na Carteira de Trabalho. 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

ESTUDANTE com a DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. 

Auxílio Permanência DEFERIDO.   
Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 

o item 2.2.1 do Edital. 

ESTUDANTE com a DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 
por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 

o item 2.2.1 do Edital. 

Reserva de Vagas de Renda Inferior DEFERIDA, mas com documentação pendente para AUXÍLIO 
preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da 

DEFERIDO. 
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CAROLINE CARVALHO DA ROSA 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 

dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 
está em branco, OU no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela 

inicial e clique em "CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os 
dados da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório, DO PAI: 

COMPROVAÇÃO DE RENDA,  os extratos bancários dos últimos três meses no caso de 
trabalhadoras/es informais e autônomos, Estudante deve informar renda média proveniente do trabalho 

informal realizado pelo pai DA/O IRMÃ/O; FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:  os 3 (três) 
últimos contracheques.

FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edita

Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 
complemento. 

CLEBERSON SILVA BAUMGARTEN DA MÃE:  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: página nº 05 da Carteira de Trabalho.

CRISTIANO FERREIRA DA LUZ 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 

dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 

no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela 
ique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os 

dados da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório, DO PAI: FALTOU DA 
COMPROVAÇÃO DE RENDA,  os extratos bancários dos últimos três meses no caso de 

formais e autônomos, Estudante deve informar renda média proveniente do trabalho 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:  os 3 (três) 

últimos contracheques. 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: página nº 05 da Carteira de Trabalho. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 
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10040347 
DANIEL FELIPE DE SOUZA SILVA 

SANTOS TRINDADE 

2022012950 DENISE MIRANDA DE ÁVILA

2022012979 EDUARDA DE PAULA PEREIRA
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DANIEL FELIPE DE SOUZA SILVA 

DA/O ESTUDANTE:  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, incluir o documento de identidade da/o 
estudante (frente e verso, legível e sem cortes), incluir o documento onde que conste o CPF da/o 

estudante (frente e verso, legível e sem cortes), informar qual é a situação ocupacional do estudant
pois marcou a opção "outro" na questão, sem especificar, informar fonte da renda declarada para o 

estudante no questionário socioeconômico;
DA MÃE:  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de 

identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 
dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato 
está em branco; FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três 

meses, o comprovante de recebimento de bolsa família, informar qual é a situação ocupacional da mãe, 
pois marcou a opção "outro" na questão, sem especificar, informar fonte da renda declarada para a mãe 

no questionário socioeconômico; 
DO PAI,   FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: conforme anexo A do Edital,  a página de 

identificação (onde consta a foto do trabalhador/a),  a página de Qualificação Civil (ond
dados do/a trabalhador/a),  a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado,  a 
página do último contrato de trabalho assinado,  a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 
está em branco; FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três 
meses, informar qual é a situação ocupacional do pai, pois marcou a opção "outro" na questão, sem 

especificar, informar fonte da renda declarada para o pai no questionário socioeconômico;
DOS IRMÃOS,   FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO,  o documento de identidade (frente e verso, legível 

e sem cortes),  o documento onde que conste o CPF (frente e verso, legível e sem cortes).

DENISE MIRANDA DE ÁVILA 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

EDUARDA DE PAULA PEREIRA 
Reserva de Vagas de Renda Inferior DEFERIDA, mas com documentação pendente para AUXÍLIO 
PERMANÊNCIA: FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da 

família. FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

PARA IDENTIFICAÇÃO, incluir o documento de identidade da/o 
estudante (frente e verso, legível e sem cortes), incluir o documento onde que conste o CPF da/o 

estudante (frente e verso, legível e sem cortes), informar qual é a situação ocupacional do estudante, 
pois marcou a opção "outro" na questão, sem especificar, informar fonte da renda declarada para o 

estudante no questionário socioeconômico; 
DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de 

do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 
dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três 
meses, o comprovante de recebimento de bolsa família, informar qual é a situação ocupacional da mãe, 

icar, informar fonte da renda declarada para a mãe 
no questionário socioeconômico;  

DA CARTEIRA DE TRABALHO: conforme anexo A do Edital,  a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a),  a página de Qualificação Civil (onde constam os 

dados do/a trabalhador/a),  a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado,  a 
página do último contrato de trabalho assinado,  a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 

ÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três 
meses, informar qual é a situação ocupacional do pai, pois marcou a opção "outro" na questão, sem 

especificar, informar fonte da renda declarada para o pai no questionário socioeconômico; 
PARA IDENTIFICAÇÃO,  o documento de identidade (frente e verso, legível 

e sem cortes),  o documento onde que conste o CPF (frente e verso, legível e sem cortes). 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

Reserva de Vagas de Renda Inferior DEFERIDA, mas com documentação pendente para AUXÍLIO 
preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 
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2022318315 ELOI SANTOS DA SILVA 
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10100243 FRANCIELLE FAGUNDES VILLELA
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 FALTOU INCLUIR COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA: O FILHO, preenchendo os seus dados, a 
situação ocupacional e anexando as devidas comprovações; FALTOU 
obrigatória de identificação, de situação ocupacional e de renda do FILHO: revise o ANEXO
DO ESTUDANTE: FALTOU preencher a Declaração de Integrante da família de maneira completa, sem 

deixar nenhuma questão sem resposta; E FALTOU escrever Carta de Apresentação.
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

ESHYLLEY RECUEIRO CASTRO 

 FALTOU INCLUIR COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA: A MÃE E A IRMÃ, preenchendo os seus dados, 
a situação ocupacional e anexando as devidas comprovações; 

DA MÃE: FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página do penúltimo 
(anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho assinado, a 
página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco (ESTUDANTE ENVIOU PÁGINAS 

DESTINADAS A "ANOTAÇÕES GERAIS"), e FALTOU 
DA IRMÃ: FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: a página nº 08 e 

DE RENDA os contracheques dos meses de Agosto e Setembro.
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital..

FRANCIELLE FAGUNDES VILLELA Auxílio Permanência DEFERIDO

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

INCLUIR COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA: O FILHO, preenchendo os seus dados, a 
FALTOU apresentar TODA documentação 

obrigatória de identificação, de situação ocupacional e de renda do FILHO: revise o ANEXO A do Edital. 
preencher a Declaração de Integrante da família de maneira completa, sem 

escrever Carta de Apresentação. 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

INCLUIR COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA: A MÃE E A IRMÃ, preenchendo os seus dados, 
a situação ocupacional e anexando as devidas comprovações;  
DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página do penúltimo 

o de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho assinado, a 
página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco (ESTUDANTE ENVIOU PÁGINAS 

FALTOU os 3 (três) últimos contracheques;  
DA CARTEIRA DE TRABALHO: a página nº 08 e FALTOU DA COMPROVAÇÃO 

DE RENDA os contracheques dos meses de Agosto e Setembro. 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

co para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital.. 

DEFERIDO. 
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2022319330 
FRANCISCA CECILIANE RICARTE 

DUARTE 

2021309788 GABRIEL ALVES DA CONCEICAO

2022319340 GABRIEL LOPES ARIZIO 

10100244 GABRIELE CARRE DE OLIVEIRA

10150180 
GUILHERME DOS SANTOS 

MACHADO 
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FRANCISCA CECILIANE RICARTE 

DA/O ESTUDANTE: FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 

dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 
está em branco; FALTOU A COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos comprovantes de renda 
de todos no caso de função remunerada (carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem 

aprendiz), os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e 
autônomos, Contrato de Trabalho ou documento que indique o vínculo temporário com o IBGE;   

Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital.

GABRIEL ALVES DA CONCEICAO 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 06, 07, 08 e 09 da Carteira 
de Trabalho;  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos meses de Julho e 

Agosto, a Declaração Anual de Simples Nacional do microempreendedor individual (DASN
Estudante deve informar fonte da renda/créditos apresentadas no Extrato Bancário enviado;

DO PAI: FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos contracheques.
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

GABRIELE CARRE DE OLIVEIRA 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 06 e 08 da Carteira de 
Trabalho;  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses;

DA AVÓ: FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 

dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 

está em branco. FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Ba

Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 
complemento. 

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 

dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 

A COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos comprovantes de renda 
abalho assinada, serviço público, estágio, jovem 

aprendiz), os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e 
autônomos, Contrato de Trabalho ou documento que indique o vínculo temporário com o IBGE;    

por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 06, 07, 08 e 09 da Carteira 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos meses de Julho e 

do microempreendedor individual (DASN-SIMEI); 
Estudante deve informar fonte da renda/créditos apresentadas no Extrato Bancário enviado; 

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos contracheques. 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 06 e 08 da Carteira de 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses; 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 

do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 
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10100239 
HILTON CARLOS CASTILHOS PINTO 

JUNIOR 
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HIAGNES DA SILVEIRA GULES 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos 
três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, contracheques dos últimos 3 meses, 

OU, se o Contrato de Trabalho registrado na página nº 10 da Carteira de Trabalho tiver sido rescindi
apresentar comprovante de encerramento deste contrato;

DO COMPANHEIRO: FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO o documento de identidade (frente e verso, 
legível e sem cortes), o documento onde que conste o CPF (frente e verso, legível e sem cortes);  

FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital: a página de identificação (onde 
consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os dados do/a 

trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinad
último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em 
branco, a primeira página destinada ao registro de Contrato de Trabalho (situação de carteira nunca 

assinada) e a página anterior a esta, referente às anotações; 
RENDA: os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todos no caso de função remunerada (carteira de 

trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem aprendiz).
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários 

HILTON CARLOS CASTILHOS PINTO 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página 
do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho 

assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco; 
Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial e clique em "CONTRATOS", 

(2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os dados da carteira", (4) clique no link 
laranja do PDF, (5) e emita o relatório; FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos 

bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos; Termo ou 
Contrato de Estágio; Comprovante de pagamento de Pensão Alimentícia, informando nome da pessoa 
beneficiada; Documento de identificação ou Certidão de Nascimento da pessoa beneficiária da Pensão 

Alimentícia; FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.
Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 

o item 2.2.1 do Edital.

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos 
três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, contracheques dos últimos 3 meses, 

OU, se o Contrato de Trabalho registrado na página nº 10 da Carteira de Trabalho tiver sido rescindido, 
apresentar comprovante de encerramento deste contrato; 

PARA IDENTIFICAÇÃO o documento de identidade (frente e verso, 
legível e sem cortes), o documento onde que conste o CPF (frente e verso, legível e sem cortes);  

EIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital: a página de identificação (onde 
consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os dados do/a 

trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do 
último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em 
branco, a primeira página destinada ao registro de Contrato de Trabalho (situação de carteira nunca 

erente às anotações; FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE 
RENDA: os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todos no caso de função remunerada (carteira de 

trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem aprendiz). 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página 
do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho 

assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco; OU no caso de 
Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial e clique em "CONTRATOS", 

(2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os dados da carteira", (4) clique no link 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos 

bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos; Termo ou 
Contrato de Estágio; Comprovante de pagamento de Pensão Alimentícia, informando nome da pessoa 

e identificação ou Certidão de Nascimento da pessoa beneficiária da Pensão 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital. 
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Telefone: (51) 3247.8400 

2022318502 JAQUELINE AMARAL DA SILVA

2022013090 KALEBE CALPE BECHTE 

2022013484 KAROLINY SILVA DE SOUSA

10160193 
KEROLLYN AGHATTA BARRETO 

AZEVEDO 

2021309803 LEONARDO SEBAJE GONZAGA
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JAQUELINE AMARAL DA SILVA 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página 
de identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 
dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 
está em branco; OU no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela 

inicial e clique em "CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os 
dados da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório; 

DA MÃE: FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses, 
informar renda média mensal proveniente do trabalho de produção e venda de pães e doces, 

considerando os três últimos meses; 
DO PAI: FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO: o verso documento de identidade (legível e sem cortes);   

FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA o último extrato de pagamento de ap
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital. 

Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 
complemento. 

KAROLINY SILVA DE SOUSA 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 06, 07, 08 e 09 da Carteira 
de Trabalho (algumas das imagens enviadas apresentam o documento com cortes);

DO PAI: FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 08 e 09 da Carteira de Trabalho 
(imagens enviadas apresentam o documento com cortes). 

FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

KEROLLYN AGHATTA BARRETO Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 
complemento. 

LEONARDO SEBAJE GONZAGA 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página 
de identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os 
dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a 
página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 

no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela 
ique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os 

dados da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório;  
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses, 

roveniente do trabalho de produção e venda de pães e doces, 
considerando os três últimos meses;  

PARA IDENTIFICAÇÃO: o verso documento de identidade (legível e sem cortes);   
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA o último extrato de pagamento de aposentadoria;  

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 
por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 

o item 2.2.1 do Edital.  

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 06, 07, 08 e 09 da Carteira 
de Trabalho (algumas das imagens enviadas apresentam o documento com cortes); 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 08 e 09 da Carteira de Trabalho 
documento com cortes).  

FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 
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Rua Alberto Hoffmann, 285 
Telefone: (51) 3247.8400 

2022318128 
LIA DOS SANTOS ALVES 

COMONELLI 

10150170 LILIAN DE LIMA ALMERINDO

10100254 LUAN MICHEL SILVA DA ROCHA

2022318290 LUANA DIAS RODRIGUES 
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DA MÃE: FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários completos dos últimos três 
meses (estudante enviou extratos apenas dos primeiros dias de cada um dos meses).

FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

LILIAN DE LIMA ALMERINDO 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

LUAN MICHEL SILVA DA ROCHA FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários completos dos últimos três 
meses (estudante enviou extratos apenas dos primeiros dias de cada um dos meses). 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Rua Alberto Hoffmann, 285 
Telefone: (51) 3247.8400 

2022012772 LUIZ FELIPE DA SILVA SOARES

2022012600 
MAICOM HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVA 

2022319297 MARI SONIA DA SILVA VIEIRA
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LUIZ FELIPE DA SILVA SOARES 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página 
do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho 

assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco, 
Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial e clique em "CONTRATOS", 

(2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os dados da carteira", (4) clique no link 
laranja do PDF, (5) e emita o relatório; 

FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todos no 
caso de função remunerada (carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem aprendiz); 
FALTOU DOS FAMILIARES MENORES DE 14 ANOS: documento de identidade c

de nascimento dos irmãos; 
DA MÃE: FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, o documento de identidade (frente e verso, legível e sem 

cortes), o documento onde que conste o CPF (frente e verso, legível e sem cortes); 
CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de identificação (onde consta a foto 
do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os dados do/a trabalhador/a), a página 
do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do últim

assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco, 
Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial e clique em "CONTRATOS", 

(2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os dados da carteira", (4) clique no link 
laranja do PDF, (5) e emita o relatório; FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos 

bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, o comprovante 
de recebimento de benefícios sociais: bolsa família e/ou Benefício de Prestação Continuada

FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

MAICOM HENRIQUE BARBOSA DA 
DA MÃE: FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página do penúltimo 

(anterior ao último) contrato de trabalho assinado (páginas 10 e 11), Indicou a opção "Outro" como 
situação ocupacional da mãe, DEVE informar qual é a atual situação ocupacional da m

FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

MARI SONIA DA SILVA VIEIRA 
DA/O ESTUDANTE,  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: Último extrato de pagamento de 

aposentadoria. FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página 
do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho 

assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco, OU no caso de 
Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial e clique em "CONTRATOS", 

(2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os dados da carteira", (4) clique no link 
laranja do PDF, (5) e emita o relatório;  

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todos no 
caso de função remunerada (carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem aprendiz);  

DOS FAMILIARES MENORES DE 14 ANOS: documento de identidade com foto ou certidão 
de nascimento dos irmãos;  

PARA IDENTIFICAÇÃO, o documento de identidade (frente e verso, legível e sem 
cortes), o documento onde que conste o CPF (frente e verso, legível e sem cortes); FALTOU DA 

forme anexo A do Edital, a página de identificação (onde consta a foto 
do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os dados do/a trabalhador/a), a página 
do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho 

assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco, OU no caso de 
Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial e clique em "CONTRATOS", 

escolha a alternativa "todos os dados da carteira", (4) clique no link 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos 

bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, o comprovante 
e recebimento de benefícios sociais: bolsa família e/ou Benefício de Prestação Continuada- BPC. 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página do penúltimo 
(anterior ao último) contrato de trabalho assinado (páginas 10 e 11), Indicou a opção "Outro" como 

situação ocupacional da mãe, DEVE informar qual é a atual situação ocupacional da mãe. 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: Último extrato de pagamento de 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Rua Alberto Hoffmann, 285 
Telefone: (51) 3247.8400 

10100242 
MARIA BERENICE BARBIERI 

CARUSO MACHADO 

2022318146 MARIA LUISA DREHER REIS
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MARIA BERENICE BARBIERI Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 
complemento. 

MARIA LUISA DREHER REIS 

DA/O ESTUDANTE -  FALTOU escrever Carta de Apresentação, informando a forma de manutenção 
das despesas básicas da família; 

DA MÃE - FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses, o 
comprovante de recebimento do bolsa família

DA IRMÃ - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital,  a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a),  a página de Qualificação Civil (onde constam os 

dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último)
página do último contrato de trabalho assinado,  a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 
está em branco, OU  no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela 

inicial e clique em "CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os 
dados da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório; E 

COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses, Termo de 
Responsabilidade ou Compromisso da Bolsa.

FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

escrever Carta de Apresentação, informando a forma de manutenção 
das despesas básicas da família;  

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses, o 
comprovante de recebimento do bolsa família;  

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital,  a página de 
identificação (onde consta a foto do trabalhador/a),  a página de Qualificação Civil (onde constam os 

dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado,  a 
página do último contrato de trabalho assinado,  a página seguinte ao último contrato de trabalho, que 

no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela 
ue em "CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os 

dados da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório; E FALTOU DA 
COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses, Termo de 

sponsabilidade ou Compromisso da Bolsa. 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Rua Alberto Hoffmann, 285 
Telefone: (51) 3247.8400 

2022318413 MAURICIO LOPES DA SILVA

2022318155 MAURÍZIO DELLANO LIAGI 

2022012781 MICHELLE CARDOSO DA SILVA

2022319386 MOISES FELIPE MONTEIRO LIMA
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MAURICIO LOPES DA SILVA 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO A frente do documento de identidade da/o 
estudante (legível e sem cortes); FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, 

a página de identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde 
constam os dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho 
assinado, a página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de 
trabalho, que está em branco, OU no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o 

aplicativo na tela inicial e clique em "CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3) escolha a 
alternativa "todos os dados da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório;

DA MÃE:  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página do penúltimo 
(anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho assinado, a 

página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco (estudante
destinadas a "Anotações Gerais"); E FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários 
dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, o extrato de pagamentos 
do seguro desemprego no caso de desempregados que está recebendo ou que já encaminharam para 

recebimento. 

 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 06 e 07 da Carteira de 
Trabalho, Contrato de Estágio e Recibos de pagamento dos 3 últimos meses da bolsa de estágio,DA 

AVÓ,  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de identificação 
(onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os dados do/a 

trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do 
último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último 
branco, OU no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial e 
clique em "CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os dados da 

carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório;

MICHELLE CARDOSO DA SILVA Auxílio Permanência DEFERIDO

MOISES FELIPE MONTEIRO LIMA 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

PARA IDENTIFICAÇÃO A frente do documento de identidade da/o 
DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, 

a página de identificação (onde consta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde 
onstam os dados do/a trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho 
assinado, a página do último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de 

a Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o 
aplicativo na tela inicial e clique em "CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3) escolha a 
alternativa "todos os dados da carteira", (4) clique no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório; 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página do penúltimo 
(anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho assinado, a 

página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco (estudante enviou páginas 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários 

dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, o extrato de pagamentos 
tá recebendo ou que já encaminharam para 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 06 e 07 da Carteira de 
Trabalho, Contrato de Estágio e Recibos de pagamento dos 3 últimos meses da bolsa de estágio,DA 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página de identificação 
ta a foto do trabalhador/a), a página de Qualificação Civil (onde constam os dados do/a 

trabalhador/a), a página do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do 
último contrato de trabalho assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em 

no caso de Relatório da Carteira de Trabalho Digital: (1) abra o aplicativo na tela inicial e 
clique em "CONTRATOS", (2) clique na opção "enviar", (3) escolha a alternativa "todos os dados da 

ue no link laranja do PDF, (5) e emita o relatório; 

DEFERIDO. 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 
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10150150 OLIVIA QUADROS DOS SANTOS

2022318208 RAISSA RODRIGUES DE SOUZA

2022318217 
RAUL DOS SANTOS ALVES 

COMONELLI 

2022318520 RENATA DA SILVA PEREIRA

2022319798 SARAH BUENO DE MORAES

10100249 
SHARON KETERINE GONÇALVES 

SILVA 
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OLIVIA QUADROS DOS SANTOS 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

RAISSA RODRIGUES DE SOUZA 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

RAUL DOS SANTOS ALVES 
DA MÃE: FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 14 e 15 da Carteira de Trabalho; E 

FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários completos dos últimos três meses 
(estudante enviou extratos apenas dos primeiros dias de cada um dos meses);
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

RENATA DA SILVA PEREIRA 

DA/O ESTUDANTE,  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos 
três meses, o extrato de pagamentos do seguro desemprego no caso de desempregados que está 

recebendo ou que já encaminharam para recebimento; E FALTOU 
informando a forma de manutenção das despesas básicas da família;

FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

SARAH BUENO DE MORAES 
Auxílio Permanência INDEFERIDO - Não atende aos critérios definidos para público prioritário 

estabelecidos no item 2.1.2 do Edital.

SHARON KETERINE GONÇALVES 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página 
do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho 

assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco; E 
comprovante de recebimento de benefícios sociais: bolsa família e/ou Benefício de Prestação 

Continuada- BPC; FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.
Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao be

o item 2.2.1 do Edital.

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: páginas nº 14 e 15 da Carteira de Trabalho; E 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários completos dos últimos três meses 

(estudante enviou extratos apenas dos primeiros dias de cada um dos meses); 
romisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos 
três meses, o extrato de pagamentos do seguro desemprego no caso de desempregados que está 

FALTOU escrever Carta de Apresentação, 
orma de manutenção das despesas básicas da família; 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

Não atende aos critérios definidos para público prioritário 
estabelecidos no item 2.1.2 do Edital. 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, a página 
do penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado, a página do último contrato de trabalho 

assinado, a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco; E FALTOU o 
comprovante de recebimento de benefícios sociais: bolsa família e/ou Benefício de Prestação 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 
por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 

o item 2.2.1 do Edital. 
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Rua Alberto Hoffmann, 285 
Telefone: (51) 3247.8400 

2022319878 SONIA EUZEBIO DA ROCHA

2022013493 TAYRA SCHNEIDER DA SILVA

2022318511 
THEYLOR ALESSANDRO DUARTE 

CALDEIRA 

2021309779 VALERIA ALMEIDA DOS SANTOS

2022318342 VICTOR DANIEL PEREIRA 
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DA/O ESTUDANTE - FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir o documento de identidade da/o 
estudante (frente e verso, legível e sem cortes) - nas imagens enviadas o documento está cortado;  

FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses, o 
comprovante de recebimento de bolsa família; FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários 
(ANEXO B) do Edital. E FALTOU escrever Carta de Apresentação, informando a forma de manutenção 

das despesas básicas da família.

TAYRA SCHNEIDER DA SILVA 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: página nº 10 da Carteira de Trabalho, 
os extratos bancários dos meses de Julho e Setembro, Comprovantes da situação do Auxílio Doença 

junto ao INSS; FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.
DA MÃE,  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos meses de Agosto e 

Setembro;  
O estudante deve informar, por meio de declaração detalhada, a forma de manutenção das despesas 

básicas da família; Deve informar a situação ocupacional da mãe, bem c
declarada. 

THEYLOR ALESSANDRO DUARTE 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital: páginas 06, 
07, 08 e 09,  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: contracheques referentes aos meses de 
Julho, Agosto e Setembro; FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do 

Edital. 
Auxílio Moradia INDEFERIDO por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com

o item 2.2.1 do Edital.

VALERIA ALMEIDA DOS SANTOS 

DA/O ESTUDANTE - FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: página nº 05 da Carteira de Trabalho;
DO COMPANHEIRO - FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos 

três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos; E 
mensal proveniente do trabalho informal do companheiro (deixou de informar na Declaração Múltipla 

deste INTEGRANTE DA FAMÍLIA).

 FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital.

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

PARA IDENTIFICAÇÃO incluir o documento de identidade da/o 
nas imagens enviadas o documento está cortado;  

DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos três meses, o 
o Termo de Compromisso e Dados Bancários 

escrever Carta de Apresentação, informando a forma de manutenção 
das despesas básicas da família. 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: página nº 10 da Carteira de Trabalho, 
os extratos bancários dos meses de Julho e Setembro, Comprovantes da situação do Auxílio Doença 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos meses de Agosto e 

O estudante deve informar, por meio de declaração detalhada, a forma de manutenção das despesas 
básicas da família; Deve informar a situação ocupacional da mãe, bem como, a fonte da renda 

DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital: páginas 06, 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: contracheques referentes aos meses de 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do 

por não se constituir em público para acesso ao benefício de acordo com 
o item 2.2.1 do Edital. 

DA CARTEIRA DE TRABALHO: página nº 05 da Carteira de Trabalho; 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários dos últimos 

três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos; E FALTOU Informar renda média 
mensal proveniente do trabalho informal do companheiro (deixou de informar na Declaração Múltipla - 

INTEGRANTE DA FAMÍLIA). 

o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Rua Alberto Hoffmann, 285 
Telefone: (51) 3247.8400 

2022318389 WAGNER DA SILVA OLIVEIRA
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WAGNER DA SILVA OLIVEIRA 
Inscrição INDEFERIDA: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital 

complemento. 

Diretor

mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 

: não cumpriu as exigências do item 3.1.1 do Edital - NÃO será aceito 

Porto Alegre, 07 de outubro de 2022. 
 

Diretor-geral do Campus Restinga do IFRS 
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