
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

 Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
 Campus  Res�nga 

 Rua Alberto Hoffmann, 285 – Res�nga – Porto Alegre/RS – CEP 91.791-508 
 Telefone: (51) 3247.8400 – www.ifrs.edu.br/res�nga – E-mail:  gabinete@res�nga.ifrs.edu.br 

 Edital nº 001, de 13 de janeiro de 2022 - Auxílios Estudantis do período letivo de 2022 
 Relação de documentos pendentes ETAPA 2 

 NOME  MATRÍCULA  RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES 

 ALEJO ALFONSO 
 AUGOTR  2022006505 

 DA/O ESTUDANTE Preencher o Questionário Socioeconômico de maneira completa, sem deixar nenhuma questão sem 
 resposta e verificar itens: estudante e familiares que não preencheram "situação ocupacional" e as declarações de receber ou 

 pagar pensão alimentícia (está correto? Caso não, revisar).  FALTOU CARTEIRA DE TRABALHO do estudante, completa, 
 conforme exige o ANEXO A; 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);  FALTOU CARTEIRA DE TRABALHO 
 do estudante, completa, conforme exige o ANEXO A;  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA de acordo com a situação 
 ocupacional (esclarecer outros); DO PAI FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO as páginas 10, 11, 12 e 13;  FALTOU DA 

 COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos contracheques; DA IRMÃ  FALTOU CARTEIRA DE TRABALHO do 
 estudante, completa, conforme exige o ANEXO A;  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA de acordo com a situação 
 ocupacional (esclarecer). PENSÃO ALIMENTÍCIA  Caso alguém na família pague ou receba pensão alimentícia, precisa 

 apresentar o extrato de pagamento ou recebimento. 
 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 
 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 ALESSIO JACINTO  10150165 

 DO ESTUDANTE FALTOU Incluir no questionário como "Integrantes da família" as três filhas e a companheira e apresentar 
 documentação de identificação delas. 

 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso -  (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 
 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 

 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 
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 ALEXANDRE 
 BORNOLDO ROSA  10040350  - 

 ALEXANDRE MORAES 
 DE SOUZA  2021306857 

 NÃO COMPLETOU A INSCRIÇÃO! Entrar no Sistema de Inscrições  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os 
 integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os dados de todas as pessoas que residem com o 
 estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de identificação e renda de todos, conforme 

 estabelece o ANEXO A do Edital. Procure a AE 2ª feira, sem falta. 

 ALYCIA MONTARDO 
 LIMA  10040351 

 DA/O ESTUDANTE  FALTOU registrar a situação ocupacional (colocou "outros", esclarecer).  FALTOU preencher ANEXO B - 
 Termo de compromisso e dados bancários; DOS FAMILIARES MENORES DE 14 ANOS (IRMÃ) FALTOU documento de 

 identidade com foto ou certidão de nascimento e INCLUIR como Integrante da Família; DA MÃE FALTOU DA CARTEIRA DE 
 TRABALHO conforme anexo A do Edital; DO PAI FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital; 

 FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: contracheque janeiro e março, apresentou apenas de fevereiro. 

 AMANDA DA CUNHA 
 DIAS  2022005956 

 NÃO COMPLETOU A INSCRIÇÃO!  Entrar no Sistema de Inscrições  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os 
 integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os dados de todas as pessoas que residem com o 
 estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de identificação e renda de todos, conforme 

 estabelece o ANEXO A do Edital. 

 ANA PAULA GOULART 
 DA SILVA  10170105  FALTOU a Carteira de Trabalho do filho de 18 anos. Procure a AE 2ª feira, sem falta. 

 ANA RITA MARTINS 
 MOREIRA  2017310334 

 NÃO COMPLETOU A INSCRIÇÃO!  Entrar no Sistema de Inscrições  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os 
 integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os dados de todas as pessoas que residem com o 
 estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de identificação e renda de todos, conforme 

 estabelece o ANEXO A do Edital. Procure a AE 2ª feira, sem falta. 

 ANDRIELLY DIAS 
 FALLER  10140186 

 DA/O ESTUDANTE  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários, o 
 documento de identidade da/o estudante (frente e verso, legível e sem cortes) e  FALTOU o documento onde que conste o 
 CPF da/o estudante (frente e verso, legível e sem cortes) se este dado não constar do documento de identificação; DOS 

 2 



 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

 Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
 Campus  Res�nga 

 Rua Alberto Hoffmann, 285 – Res�nga – Porto Alegre/RS – CEP 91.791-508 
 Telefone: (51) 3247.8400 – www.ifrs.edu.br/res�nga – E-mail: gabinete@res�nga.ifrs.edu.br 

 FAMILIARES MENORES DE 14 ANOS - IRMÃO FALTOU documento de identidade com foto ou certidão de nascimento; DA 
 MÃE FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO a página de identificação (onde consta a foto do trabalhador/a). 

 BEATRIZ MACIEL 
 SUBTIL MOURA  10140188 

 DO PAI  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO: a página 13;  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos 
 contracheques (apresentou outubro, novembro e janeiro: apresentar fevereiro e março;  FALTOU a Declaração de Imposto de 

 Renda, apresentou apenas o recibo. 

 BEATRIZ MIRANDA 
 GONDIM  2018007515 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários. 

 BRUNA PORTO 
 NASCIMENTO  10170130 

 DA/O ESTUDANTE,  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários; 
 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 
 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 BRUNO JOSÉ MELO 
 FARIAS  10150097 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários. 

 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 
 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 

 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 BRUNO SILVA DA 
 ROSA  10170131 

 DA/O ESTUDANTE  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários. 
 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 
 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
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 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 CAIO DA SILVA 
 SOARES  10160106 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO: preencher o Questionário Socioeconômico de maneira completa sem deixar nenhuma 
 questão sem resposta e  FALTOU incluir os "Integrantes de sua família” preenchendo os dados de todas as pessoas que 
 residem com o estudante anexando as comprovações de identificação e renda conforme ANEXO A do Edital. Além disso, 

 FALTOU preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários. 
 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 
 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 CID MONZA DA 
 SILVEIRA  2022005802 

 NÃO COMPLETOU A INSCRIÇÃO!  Entrar no Sistema de Inscrições FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO preencher o 
 questionário de forma COMPLETA e incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do Edital. 

 DARIANE GAYER 
 FREITAS  10160158 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO faltou preencher o questionário de forma COMPLETA e incluir "TODOS os integrantes de 
 sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o 
 próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do 

 Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários. 
 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 
 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 EDUARDA ALMEIDA 
 PEIXOTO  10140180  DA MÃE  FALTOU DA RENDA os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e 

 autônomas/os. Procure a AE 2ª feira, sem falta. 
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 EMILLY DE BRUM  10170133 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO: preencher o Questionário Socioeconômico de maneira completa sem deixar nenhuma 
 questão sem resposta e incluir os "Integrantes de sua família” preenchendo os dados de todas as pessoas que residem com o 

 estudante anexando as comprovações de identificação e renda conforme ANEXO A do Edital. 
 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 
 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 ERICK WALKER DA 
 ROCHA BRITO  2019011989 

 DA MÃE 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 IRMÃos extratos bancários dos últimos três meses. Ambas devem declarar "OUTROS" na situação ocupacional, marcar a 

 alternativa correta. 

 ÉRIKA GONÇALVES 
 RODRIGUES  10040353 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, Conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários. 

 EVERTONCRIS SILVA 
 DE SOUSA  2021309302 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, Conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários. 

 FABIANO DA SILVA 
 SANTOS  2022005820 

 NÃO COMPLETOU A INSCRIÇÃO!  Entrar no Sistema de Inscrições  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os 
 integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os dados de todas as pessoas que residem com o 
 estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de identificação e renda de todos, conforme 

 estabelece o ANEXO A do Edital. Procure a AE 2ª feira, sem falta. 

 FELIPE LIMA DE 
 SOUZA  10160186 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários. 
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 FELIPE RULIAN 
 RODRIGUES  2022005259 

 DA/O ESTUDANTE,  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários; 
 FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os 3 (três) últimos contracheques de antes da rescisão; 

 DA MÃE FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, independe de estar ou não assinada;  FALTOU 
 DA COMPROVAÇÃO DE RENDA apresentou apenas o contracheque de janeiro: apresentar fevereiro e março; DA/O IRMÃ/O 
 FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA os 3 (três) últimos contracheques de antes da rescisão; FALTOU o último extrato 

 da pensão. 

 FRANCIELE DE 
 OLIVEIRA SENA  10170135  - 

 FRANCINE VIEIRA 
 TRAÇANTE  10170136  - 

 GABRIELA DUARTE  10170137  DA TIA  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO a página seguinte ao último contrato de trabalho, que está em branco 

 GABRIELLY JAQUES 
 DE OLIVEIRA  10040354  DA MÃE Declarou pagar pensão alimentícia. FALTOU apresentar o último extrato de pagamento da pensão; ou, se a 

 informação estiver errada, corrigir a questão referente a pensão, no integrante que declarou receber. 

 GEORGE HANRY 
 RODRIGUES PINTO  10040356  FALTOU preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários, 

 GIOVANA AUGUSTIN 
 DOS SANTOS  10140193  - 

 GIOVANNA PEREIRA 
 DOS REIS  10140203  - 

 GRACIELE GARCIA 
 PACHE  10170139 

 DA/O ESTUDANTE Solicitou apenas o Auxílio Moradia, verificar se de fato NÃO deseja o Permanência;  FALTOU PARA 
 IDENTIFICAÇÃO incluir os filhos nos "Integrantes de sua família”, preenchendo os dados;  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, 

 preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários;  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO a página do 
 penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado e a página 12 e solicita-se o 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; 
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 DOS FAMILIARES MENORES DE 14 ANOS, FALTOU documento de identidade com foto ou certidão de nascimento; 
 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 
 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 GUSTAVO DIAS 
 LOPES  10160188 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários; 

 IGOR DA VEIGA  2019010936 

 NÃO COMPLETOU A INSCRIÇÃO!  Entrar no Sistema de Inscrições  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os 
 integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os dados de todas as pessoas que residem com o 
 estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de identificação e renda de todos, conforme 

 estabelece o ANEXO A do Edital. Procure a AE 2ª feira, sem falta. 

 JAIME DOS SANTOS  10160189  - 

 JAMILLE GONÇALVES 
 CARDOSO  10160190  - 

 JEFFERSON DA 
 SILVEIRA GOULART  2022005268 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO: incluir TODOS os "Integrantes de sua família” preenchendo os dados de todas as pessoas 
 que residem com o estudante anexando as COMPROVAÇÕES de identificação e renda, conforme ANEXO A do Edital. Além 

 disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários. 

 JOAO PEDRO 
 AZEVEDO DOS 

 SANTOS 
 10160144  DA MÃE FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA os extratos bancários dos últimos três meses no caso de 

 trabalhadoras/es informais e autônomos e esclarecer situação ocupacional, pois marcou "OUTROS". 
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 JOAO VITOR DOS 
 SANTOS RODRIGUES 

 DE SOUSA 
 10040357 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do Edital. 

 JOÃO VITOR SERRA 
 BRAGA  10160191 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários, 

 JOICIELE RIBEIRO 
 GONÇALVES  10160192  - 

 JONHY PEREIRA 
 SILVEIRA  10170141  - 

 LEONARDO SOARES 
 ATHANASIO  10040358  - 

 LISIANE MARCAL DA 
 ROCHA  10150163  - 

 LUCAS RODRIGUES  10100233  - 

 LUCAS SANTOS 
 PARNOFF  10160194  - 

 MARCELLA PINTO 
 RODRIGUES 
 SCHNEIDER 

 10150171 

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

 CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital, no caso de não ter acesso à Carteira Física, enviar o 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. NO CASO DE de 
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 perda/roubo do documento, deverá ser apresentado o Boletim de Ocorrência e o Relatório de Situação ou Vínculos 
 Trabalhistas, emitido junto ao Ministério do Trabalho ou ao INSS, podendo ser acessado pelo Meu INSS, no site do 

 https://meu.inss.gov.br/  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA: os extratos bancários FEVEREIRO E MARÇO no caso de 
 trabalhadoras/es informais e autônomos, a Declaração Anual de Simples Nacional do microempreendedor individual 

 (DASN-SIMEI); 
 DOS FAMILIARES MENORES DE 14 ANOS FALTOU documento de identidade com foto ou certidão de nascimento; 

 MARCELLE MARTINS 
 DAMACENA  10140205 

 DA/O ESTUDANTE  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários; DA 
 MÃE  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital e *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; 

 MARIA EDUARDA 
 SILVEIRA DE 

 BAIRROS 
 10140197  FALTOU preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários. 

 MARIANA KOWALSKI 
 DOS SANTOS  10040361  - 

 MARILIA BENITES 
 PALMEIRA  10170142  - 

 MAURICIO DE BEM 
 FREITAS  10160202  DA MÃE FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA os 3 (três) últimos contracheques. 

 MELISSA RICHELLE 
 PRATES VIEIRA  10140206 

 DA/O ESTUDANTE,  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários; 
 FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es 

 informais e autônomos, só apresentou dezembro. 

 MICAELLY PEDROSO 
 ANDRADE  10160195 

 DA/O ESTUDANTE  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários; 
 FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA o extrato da ajuda de custo prestada pelo pai; DA MÃE FALTOU DA 

 COMPROVAÇÃO DE RENDA os 3 (três) últimos contracheques, apresentar janeiro e março; DA IRMÃ FALTOU DA 
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 CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital - a enviada estava com fotos cortadas e sem borda, a carteira deve 
 estar legível, inteira com as páginas abertas na mesma foto. 

 NATÃ INSAURRAULD 
 VEBER DOS REIS  10140207  - 

 NATALIA DREHER 
 REIS  10160196  FALTOU preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários. 

 NICOLY DINECK 
 FERNANDES  10140163 

 FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA - se for o caso - (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 
 documento):  comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); 

 comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto 
 Alegre/região Metropolitana);  contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

 NICOLY TOZIN  10160198  - 

 NYCOLLAS MACHADO 
 KOWALSKI  10160199 

 DA MÃE  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA os extratos bancários de janeiro e fevereiro; 
 DO PAI FALTOU o Relatório da Carteira de Trabalho Digital ATUALIZADO: (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; 

 PÂMELLA KANANDA 
 BALAU DE OLIVEIRA  10170143 

 NÃO COMPLETOU A INSCRIÇÃO!  Entrar no Sistema de Inscrições  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os 
 integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os dados de todas as pessoas que residem com o 
 estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de identificação e renda de todos, conforme 

 estabelece o ANEXO A do Edital. Procure a AE 2ª feira, sem falta. 

 PEDRO GUILHERME 
 MORAIS VIOLA  10140198  - 

 RODRIGO BORGES 
 RODRIGUES  2019011764 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários; 
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 SEBASTIAN 
 RODRIGUES COSTA  10160118 

 DA/O ESTUDANTE,  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO o Relatório da Carteira de Trabalho Digital, retirado conforme 
 solicitado: (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. 

 VICTHORIA LEIRIAS 
 ATHANASIO  10160201 

 DA/O ESTUDANTE  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários; DA 
 MÃE  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO o Relatório da Carteira de Trabalho Digital (pois carteira física não está 
 atualizada): (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 contracheques de janeiro e março, só mandou fevereiro; DA/O IRMÃ/O FALTOU DA 

 CARTEIRA DE TRABALHO em situação de carteira nunca assinada, a página anterior ao primeiro contrato, referente às 
 anotações; 

 VITHOR 
 CARGNELUTTI 

 DUARDES 
 2018007444  - 

 VITÓRIA DE LIMA 
 SILVA  10040365  - 

 VITORIA RODRIGUES 
 MASCARENHAS  10160180  - 

 VIVIANE DOS 
 SANTOS DIAS  10150177 

 DA/O ESTUDANTE  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, preencher ANEXO B - Termo de compromisso e dados bancários; DO 
 COMPANHEIRO Último extrato de pagamento de aposentadoria (só aparece o saldo, precisa aparecer o depósito).  FALTOU 

 extrato comprovante do pagamento da pensão, declarada. 

 WESLEI SILVEIRA 
 MACHADO  10040366  - 
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 WILLIAM SILVEIRA DE 
 CARVALHO JUNIOR  10150178 

 FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO incluir "TODOS os integrantes de sua família” no Sistema de Inscrições, preenchendo os 
 dados de todas as pessoas que residem com o estudante incluindo o próprio estudante anexando as COMPROVAÇÕES de 

 identificação e renda de todos, Conforme estabelece o ANEXO A do Edital. Além disso, FALTOU preencher ANEXO B - Termo 
 de compromisso e dados bancários; 

 YASMIM RODRIGUES 
 LOPES  10140160 

 DA/O ESTUDANTE,  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO o Relatório da Carteira de Trabalho Digital (ATUALIZADO): (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 
 FALTOU o último extrato de recebimento de pensão; DA MÃE  FALTOU as Contra- notas do ano anterior, Declaração de 

 Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF se tiver, e/ou relatório com o fechamento 
 do (s) bloco (s) de notas emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ por possuir propriedade rural; DO PADRASTO 
 FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do Edital - o 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 FALTOU o Relatório de Situação ou Vínculos Trabalhistas, 
 emitido junto ao Ministério do Trabalho ou ao INSS, podendo ser acessado pelo Meu INSS, no site do  https://meu.inss.gov.br/ 

 YASMYN FIGUEIREDO 
 SANTOS  10140200 

 DA/O ESTUDANTE  FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO o IRMÃO como "integrante de sua família”, preenchendo os dados e 
 incluindo as respectivas comprovações, conforme o Edital; DA MÃE  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO, conforme 

 anexo A do Edital, independentemente de estar assinada;  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA os contracheques de 
 JANEIRO e MARÇO, encaminho somente fevereiro. DO PAI  FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme anexo A do 

 Edital;  FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA o contracheque de MARÇO. 

 Porto Alegre, 19 de abril de 2022. 

 Diretor-geral do  Campus  Restinga do IFRS 
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