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EDITAL CAMPUS RESTINGA Nº 001/2022 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES ETAPA 3 

 
 O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS RESTINGA DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 
Portaria IFRS nº 157/2020, de 17.02.2020, publicada no DOU de 27.02.2020, torna público a relação de documentos pendentes referentes à Etapa 3 
do Edital Campus Restinga nº 001/2022, de Auxílios Estudantis 2022, conforme segue: 
 
MATRÍCULA NOME RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PENDENTES 

2022317980 ALEX JUNIOR TRINDADE DA SILVA FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

10100240 ALEXANDRE ANTUNES MACIEL 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

mailto:gabinete@restinga.ifrs.edu.br
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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10040351 ALYCIA MONTARDO LIMA 

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 de trabalho, que está em 

branco, (mesmo não estando com contrato de trabalho vigente, o documento DEVE ser enviado). 
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. DO PAI, FALTOU DA 
CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página seguinte ao último contrato de 

trabalho, que está em branco (página nº 16 da Carteira de Trabalho), 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), a Declaração de Imposto de Renda e do 
recibo de entrega, AUXÍLIO MORADIA : Indeferido por não constituir público para acesso ao benefício: 

2.2.1. O auxílio moradia se destina ao atendimento de estudantes que possuem os critérios do item 2.1 
somado às seguintes características: a) Necessidade de mudança/permanência para o município ou 
região de sede do campus; eb) Não residir com os familiares e/ou responsáveis legais, exceto com 
filhas/os e/ou dependentes menores de idade; e c) Não ter imóvel em nome do grupo familiar no 

município ou região do campus. 

2022005956 AMANDA DA CUNHA DIAS 
DA/O ESTUDANTE, 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) (comprovantes de renda enviados são desatualizados) 

10140178 
ANA VITÓRIA DA SILVA MARQUES 

PEREIRA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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2021309750 ANDERSON LUIS MACHADO BATISTA 

DA/O ESTUDANTE FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B). FALTOU INCLUIR A 
MÃE COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, preenchendo os seus dados, a situação ocupacional e anexando 

as comprovações, FALTOU apresentar TODA documentação obrigatória de identificação, de situação 
ocupacional e de renda DA MÃE: revise o ANEXO A do Edital., DA/O ESTUDANTE FALTOU DA 

COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os extratos bancários dos últimos três meses de ambos os bancos nos 
quais o estudante possui conta, Estudante deve apresentar documento que comprove o afastamento 

do trabalho e esclareça motivo por não estar recebendo Auxílio Doença. AUXÍLIO MORADIA : Indeferido 
por não constituir público para acesso ao benefício: 2.2.1. O auxílio moradia se destina ao atendimento 

de estudantes que possuem os critérios do item 2.1 somado às seguintes características: a) 
Necessidade de mudança/permanência para o município ou região de sede do campus; e b) Não residir 
com os familiares e/ou responsáveis legais, exceto com filhas/os e/ou dependentes menores de idade; 
e c) Não ter imóvel em nome do grupo familiar no município ou região do campus. (estudante reside na 

região metropolitana, considerada região de sede do Campus Restinga) 

2022012502 BEATRIZ SOARES VIEGAS - 

2022012870 BIANCA DA CUNHA COSTA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO - não preencheu a Carta de Apresentação - e 
incluir os membros da família e FALTOU apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de 

identificação, de situação ocupacional e de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros 
FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

10160168 BRENDA ESCOBAR MACHADO INSCRIÇÃO ANULADA - JÁ É BENEFICIÁRIA/O 

10150097 BRUNO JOSÉ MELO FARIAS 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página do 
penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado (imagem enviada está cortada, deve 
apresentar a página integralmente), FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os 3 (três) últimos 

comprovantes de renda de todos no caso de função remunerada (carteira de trabalho assinada, serviço 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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público, estágio, jovem aprendiz) (comprovantes de renda enviados são desatualizados), FALTOU o 
Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. DA MÃE, FALTOU DA COMPROVAÇÃO 
DE RENDA:, Último extrato de pagamento de aposentadoria, pensão, auxílio doença e/ou reclusão de 

todas/os as/os membras/os da família que os recebem (extrato de pagamento enviado está 
desatualizado);, DA/O IRMÃ/O, 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), DO/A AMIGO/O, 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 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 3 (três) últimos comprovantes de renda de 

todos no caso de função remunerada (carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem 
aprendiz); ESTUDANTE DEVE ESCLARECER AS SEGUINTES SITUAÇÕES: Informações do questionário 
socioeconômico e da carta de apresentação são contraditórias. Indica residir com amigos, porém, 

insere como membros componentes familiares irmão e mãe. Há ainda, contradições nas informações 
indicadas no QSE a respeito das condições de trabalho de alguns dos membros familiares, e, aos 
documentos enviados. AUXÍLIO MORADIA : Indeferido por não constituir público para acesso ao 

benefício: 2.2.1. O auxílio moradia se destina ao atendimento de estudantes que possuem os critérios 
do item 2.1 somado às seguintes características: a) Necessidade de mudança/permanência para o 

município ou região de sede do campus; e b) Não residir com os familiares e/ou responsáveis legais, 
exceto com filhas/os e/ou dependentes menores de idade; e c) Não ter imóvel em nome do grupo 

familiar no município ou região do campus. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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2022012674 BRUNO LEAL DA SILVA PAZ - 

2022005713 BRUNO PADILHA DA CUNHA 

DA/O ESTUDANTE FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 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 (imagem enviada está cortada, deve 

apresentar a página integralmente). 

10160106 CAIO DA SILVA SOARES 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 
ANEXO A do Edital. FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA (documentos podem ser inseridos no campo 
para qualquer documento): (1) comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência 

não localizada na região metropolitana); (2) comprovante de residência próprio (moradia na qual 
passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto Alegre/região Metropolitana); 

(3) contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

2022012880 CAROLINE DA SILVA MAIA 
FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO no Sistema de Inscrições - não preencheu a 
Carta de Apresentação e FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

2022012718 CESAR CHAVES TERRA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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2022005740 CHRISTOPHER MARCELINO RIBEIRO 

DA MÃE, 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), 

a Declaração de Imposto de Renda e do recibo de entrega (enviou apenas o Comprovante de 
Rendimentos Pagos), DA/O IRMÃ/O, 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) OU, se o Contrato de Trabalho registrado na página nº 07 da Carteira 

de Trabalho tiver sido rescindido, apresentar comprovante de encerramento deste contrato. 

2022005802 CID MONZA DA SILVEIRA 

FALTOU o Termo de Compromisso e dados bancários (ANEXO B) - pois a imagem anexada não contém 
os dados da estudante. Sugerimos um print do aplicativo do banco com a parte que mostra as 

informações bancárias (banco, agência, conta e nome da/o estudante) FALTOU PARA O AUXÍLIO 
MORADIA (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer documento): (1) comprovante de 

residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região metropolitana); (2) 
comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por necessidade de mudança para 

o município de Porto Alegre/região Metropolitana); (3) contrato de aluguel da residência na qual a/o 
estudante passou a residir para fins de estudos. 

2021309797 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA ILHA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

2022318440 CLEBERSON SILVA BAUMGARTEN 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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10100241 
CRISTIANO DA SILVA HENRIQUE DE 

FREITAS 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

2022318469 CRISTIANO MICAEL FARIAS DA ROSA - 

10040347 
DANIEL FELIPE DE SOUZA SILVA SANTOS 

TRINDADE 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

2021307003 DANIELA LEITE NERY DA SILVA 
DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página do 

penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado (página nº 06 da Carteira de Trabalho). 
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

2022318324 DANIELA MATTE PEDROSO 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

10150162 DAVI BARBOSA RODRIGUES - 

2021309572 DEISI JANINE DE SOUZA FRANCO 

DA/O ESTUDANTE FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B). DO FILHO, 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 assinada) e a página 

anterior a esta, referente às anotações (páginas nº 06, 07, 08, 09 e 10 da Carteira de Trabalho), FALTOU 
DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os 3 (três) últimos comprovantes de renda referente ao estágio, os 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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extratos bancários dos últimos três meses 

2022012941 DENIS EDUARDO SILVA DOS SANTOS - 

2022318039 DERICK HENRIQUE PEREIRA LIMA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO - não preencheu a Carta de Apresentação - e 
FALTOU apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação 
ocupacional e de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de 

Inscrições: revise o ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

2020007737 DIEGO COSTA CAMARGO 
DA/O ESTUDANTE, os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todos no caso de função remunerada 
(carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem aprendiz), Comprovante de pagamento 

de pensão alimentícia, caso o mesmo não seja efetuado por meio de desconto em folha de pagamento. 

10040348 EDERSON DOS SANTOS LOPES 

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 (as páginas enviadas, estão cortadas, deve enviar novamente), a página seguinte ao último 
contrato de trabalho, que está em branco (página não enviada), FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE 
RENDA:, os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e 

autônomos (enviou apenas referente a 30 dias - mês de Julho), Estudante deve informar, por meio de 
declaração, valor da renda mensal média proveniente dos trabalhos informais declarados, FALTOU o 

Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B). AUXÍLIO MORADIA : Indeferido por não 
constituir público para acesso ao benefício: 2.2.1. O auxílio moradia se destina ao atendimento de 

estudantes que possuem os critérios do item 2.1 somado às seguintes características: a) Necessidade 
de mudança/permanência para o município ou região de sede do campus; eb) Não residir com os 

familiares e/ou responsáveis legais, exceto com filhas/os e/ou dependentes menores de idade; e c) Não 
ter imóvel em nome do grupo familiar no município ou região do campus. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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10170010 EDUARDO DEBUS DA SILVA INSCRIÇÃO ANULADA - JÁ É BENEFICIÁRIA/O 

10160170 EDUARDO MARTINS DA SILVA FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

10160183 EDUARDO PAZ DA SILVA 
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital - pois a imagem anexada não 

contém os dados da estudante - banco, agência, conta e nome da/o estudante. 

2022318315 ELOI SANTOS DA SILVA 

FALTOU INCLUIR O FILHO COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, preenchendo os seus dados, a situação 
ocupacional e anexando as comprovações, FALTOU apresentar TODA documentação obrigatória de 
identificação, de situação ocupacional e de renda DO FILHO: revise o ANEXO A do Edital. FALTOU o 

Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 
AUXÍLIO MORADIA : Indeferido por não constituir público para acesso ao benefício: 2.2.1. O auxílio 
moradia se destina ao atendimento de estudantes que possuem os critérios do item 2.1 somado às 

seguintes características: a) Necessidade de mudança/permanência para o município ou região de sede 
do campus; e b) Não residir com os familiares e/ou responsáveis legais, exceto com filhas/os e/ou 

dependentes menores de idade; e c) Não ter imóvel em nome do grupo familiar no município ou região 
do campus. 

2022012763 EMERSON LUIZ SANTOS DE SOUZA - 

10170133 EMILLY DE BRUM 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, 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, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os extratos bancários 

dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, FALTOU o Termo de 
Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B). DO/A COMPANHEIRO/A, 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 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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contrato de trabalho, que está em branco, Estudante deve informar renda média mensal dos últimos 3 
meses proveniente dos serviços informais que menciona realizar. 

10140164 EMILLY EDUARDA DA COSTA RODRIGUES FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

10140174 EMILY GODOIS BERNARDES INSCRIÇÃO ANULADA - JÁ É BENEFICIÁRIA/O 

2022318478 ESHYLLEY RECUEIRO CASTRO 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

2021309302 EVERTONCRIS SILVA DE SOUSA 

FALTOU o Termo de Compromisso e dados bancários (ANEXO B) do Edital - pois a imagem anexada não 
contém os dados da estudante. Sugerimos um print do aplicativo do banco com a parte que mostra as 

informações bancárias (banco, agência, conta e nome da/o estudante) FALTOU preencher o 
Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU apresentar TODA 

documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e de renda do 
ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o ANEXO A do 

Edital. 

10100243 FRANCIELLE FAGUNDES VILLELA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 
ANEXO A do Edital. FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA (documentos podem ser inseridos no campo 
para qualquer documento): (1) comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência 

não localizada na região metropolitana); (2) comprovante de residência próprio (moradia na qual 
passou a residir por necessidade de mudança para o município de Porto Alegre/região Metropolitana); 

(3) contrato de aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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2022318549 GABRIEL SILVA MOREIRA 
DA/O ESTUDANTE, 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 o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

2022013027 GABRIELLE DA MOTA GOULART - 

10040354 GABRIELLY JAQUES DE OLIVEIRA 

DA MÃE, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os extratos bancários dos últimos três meses no caso 
de trabalhadoras/es informais e autônomos (extratos enviados estão desatualizados), Estudante deve 
esclarecer motivo/fonte de valores de crédito apresentados em extrato bancário enviado. FALTOU o 

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

2022318576 GEORGE MICHAELL ALVES BICA FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

2022318422 GISELE KARINE POLONI ALVES 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU INCLUIR O FILHO COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, preenchendo os seus 
dados, a situação ocupacional e anexando as comprovações, FALTOU apresentar TODA documentação 
obrigatória de identificação, de situação ocupacional e de renda DO FILHO: revise o ANEXO A do Edital. 
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 (páginas nº 10 
e 11 da Carteira de Trabalho), 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) 

2022318431 GRAZIELE DA ROSA JARDIM FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B). 

2019010435 GUIOMAR RODRIGUES GOULART 
DA/O ESTUDANTE, os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todos no caso de função remunerada 

(carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem aprendiz) (apresentou apenas um 
contracheque, o qual encontra-se sem a informação de data). 

2022318066 GUSTAVO ALVES BORGES INSCRIÇÃO ANULADA - JÁ É BENEFICIÁRIA/O 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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10140182 GUSTAVO TABORDA DE FREITAS 

DA MÃE, 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), 
os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, DO 

PAI, 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, a primeira página destinada ao registro 
de Contrato de Trabalho (situação de carteira nunca assinada) e a página anterior a esta, referente 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), 

os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, 
Esclarecer a situação ocupacional do pai e da mãe, considerando a divergência de informações 

fornecidas na Carta de Apresentação e nas Declarações Múltiplas de ambos. 

2022013107 GUSTAVO VIEIRA KORPALISKI FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

2022318360 IASMIM DA SILVA SANTIAGO 
DA FILHA DE 15 ANOS, FALTOU PARA IDENTIFICAÇÃO, o documento de identidade (frente e verso, 

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

10100099 ISABEL CRISTINA DA SILVA CUNHA INSCRIÇÃO ANULADA - JÁ É BENEFICIÁRIA/O 

10040314 ISABEL DORNELES DE SOUZA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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2022005268 JEFFERSON DA SILVEIRA GOULART 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, o Pró-labore, do contrato social, da 
Declaração Anual de Informações Sociais e Fiscais (DEFIS) - Arrecadação do Simples Nacional, e da 

Declaração de imposto de renda e do recibo de entrega de pessoa jurídica, (documentação que possuir 
referente à empresa JSG Technology) DA COMPANHEIRA, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os 

extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos 
(Declaração Múltipla informa ser trabalhadora informal, atuando como cabeleireira) 

2022013134 JESSICA TAIS SANTOS SILVA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO - não preencheu a Carta de Apresentação - e 
FALTOU apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação 
ocupacional e de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de 

Inscrições: revise o ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

2018005379 JOELSON MACHADO FERRAZ 
DA COMPANHEIRA, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os extratos bancários dos últimos três 

meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos 

10160166 JULIA DE OLIVEIRA CONTE 
DA/O ESTUDANTE FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. DA MÃE, 
FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os 3 (três) últimos comprovantes de renda (estudante enviou 
apenas o contracheque do mês de Maio, DEVE apresentar contracheques dos meses de Junho e Julho) 

2022318093 JULIA LOPES ARROJO - 

10140194 JULIA PEREIRA ROLDAO - 

10040369 KAIKY SILVA MARTINS 

DA MÃE, 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 alernativa "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) (comprovantes de renda enviados são 
desatualizados, e de apenas 2 meses), DA IRMÃ DE 24 ANOS, no caso de Relatório da Carteira de 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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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 extrato de pagamentos do seguro desemprego 
no caso de desempregados que está recebendo ou que já encaminharam para recebimento, DA IRMÃ 

DE 19 ANOS, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, 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, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os extratos bancários dos últimos três 

meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos 

10140155 KAUANY FRAGA SANDRI - 

2022012790 KAYANE VIEIRA BOTTONA 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, no caso de CT 
nunca assinada: a primeira página destinada ao registro de Contrato de Trabalho (situação de carteira 

nunca assinada) e a página anterior a esta, referente às anotações, DA MÃE, 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) 

10160193 KEROLLYN AGHATTA BARRETO AZEVEDO 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

2022318558 LANA CAROLINA OLIVEIRA LOPES 
FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os extratos bancários dos últimos três meses no caso de 

trabalhadoras/es informais e autônomos, Estudante deve informar, por meio de declaração detalhada, 
a forma de manutenção das despesas básicas necessárias para sua sobrevivência. FALTOU o Termo de 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B). 

10150170 LILIAN DE LIMA ALMERINDO 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

2022013170 LILIANE MEDEIROS GUIMARAES 

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, DO/A 
COMPANHEIRO/A, 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 o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 
AUXÍLIO MORADIA : Indeferido por não constituir público para acesso ao benefício: 2.2.1. O auxílio 
moradia se destina ao atendimento de estudantes que possuem os critérios do item 2.1 somado às 

seguintes características: a) Necessidade de mudança/permanência para o município ou região de sede 
do campus; eb) Não residir com os familiares e/ou responsáveis legais, exceto com filhas/os e/ou 

dependentes menores de idade; e c) Não ter imóvel em nome do grupo familiar no município ou região 
do campus. (estudante reside na região metropolitana, considerada região de sede do Campus 

Restinga) 

2022318290 LUANA DIAS RODRIGUES 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
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10140175 LUCAS DE SOUZA FAGUNDES 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

2022318137 LUCAS MORAIS PACHECO - 

10150151 LUCIANO DE FREITAS 

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 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:, Último extrato de pagamento de 
aposentadoria, pensão, auxílio doença e/ou reclusão de todas/os as/os membras/os da família que os 
recebem;, OU o extrato de pagamentos do seguro desemprego no caso de desempregados que está 

recebendo ou que já encaminharam para recebimento (estudante informa estar desempregado, 
porém, também informa estar aposentado por invalidez, precisa esclarecer a situação, por meio de 

documentos que comprovem a atual situação ocupacional), FALTOU o Termo de Compromisso e Dados 
Bancários (ANEXO B) do Edital. 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 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, a primeira página destinada ao registro de Contrato de Trabalho (situação de carteira nunca 

assinada) e a página anterior a esta, referente às anotações, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, 
Último extrato de pagamento de aposentadoria, pensão, auxílio doença e/ou reclusão de todas/os 
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as/os membras/os da família que os recebem. Em relação a situação de moradia, informa ser cedida, 
porém, também informa situação "Outra", precisa esclarecer a situação, e, em caso de ser cedida, deve 

informar quem cedeu. 

2022013199 LUISA DOS SANTOS FERREIRA 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página seguinte 
ao último contrato de trabalho, que está em branco, DOS FAMILIARES MENORES DE 14 ANOS, FALTOU 

documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, 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 (a página enviada, na qual consta um contrato de trabalho 
registrado e ativo, está cortada, deve enviar novamente), os 3 (três) últimos comprovantes de renda de 

todos no caso de função remunerada (carteira de trabalho assinada, serviço público, estágio, jovem 
aprendiz) (referente ao contrato de trabalho ativo registrado na Carteira de Trabalho. Caso o contrato 

de trabalho tenha sido rescindido, enviar comprovantes de encerramento do contrato). Estudante 
informou situação ocupacional da mãe como "Outra", e, caso não esteja com contrato de trabalho 

ativo, deve esclarecer a situação ocupacional da mãe 

2022318280 LUIZ ALEXANDRE CEZAR MACHADO 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

10100179 
MAICON JONNATHAN BARBOSA 

MEDEIROS 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 
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2019012037 MAICON ROBERTO LIMA DA MATTA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso.  
FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

documento): (1) comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na 
região metropolitana); (2) comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por 
necessidade de mudança para o município de Porto Alegre/região Metropolitana); (3) contrato de 

aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

2022013214 MARCELA DE OLIVEIRA FAGUNDES 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU INCLUIR OS FILHOS COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, preenchendo os seus 
dados, a situação ocupacional e anexando as comprovações, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO 

conforme ANEXO A do Edital, 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, 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 o Termo 
de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. DOS FAMILIARES MENORES DE 14 ANOS, 

FALTOU documento de identidade com foto ou certidão de nascimento dos dois filhos mais novos, que 
não foram incluídos como Integrante da Família no Sistema 

10100222 MARCELO PEREIRA DA SILVA 

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 seguinte ao último contrato de 
trabalho, que está em branco (páginas de nº: 06, 08 e 09), extrato bancário referente ao mês de Junho, 

comprovante de pagamento de Pensão Alimentícia 
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2022013232 MARCIA LUANA BRIAO DE SOUZA 
DA/O ESTUDANTE, FALTOU INCLUIR COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, o PRÓPRIO estudante, 

preenchendo os seus dados, a situação ocupacional. Estudante inseriu seus documentos na declaração 
múltipla do filho. Falta apenas o preenchimento do formulário. 

2021004159 MARCOS FELIPE FREITAS DE FREITAS 

FALTOU o Termo de Compromisso e dados bancários (ANEXO B) do Edital.  
AUXÍLIO MORADIA : Indeferido por não constituir público para acesso ao benefício: 2.2.1. O auxílio 
moradia se destina ao atendimento de estudantes que possuem os critérios do item 2.1 somado às 

seguintes características: a) Necessidade de mudança/permanência para o município ou região de sede 
do campus; eb) Não residir com os familiares e/ou responsáveis legais, exceto com filhas/os e/ou 

dependentes menores de idade; e c) Não ter imóvel em nome do grupo familiar no município ou região 
do campus. 

10040346 MARCOS PAULO HIRCH ROSA FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

10100242 
MARIA BERENICE BARBIERI CARUSO 

MACHADO 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

2022318450 MARIA EDUARDA DE AVILA DE SOUZA 

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), FALTOU INCLUIR COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, o PRÓPRIO 
estudante, preenchendo os seus dados, a situação ocupacional e anexando as comprovações, 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 DA 
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COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es 
informais e autônomos, DO IRMÃO DE 11 ANOS, FALTOU documento de identidade com foto ou 

certidão de nascimento, FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. DO 
PAI, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA, os extratos bancários dos últimos três meses no caso de 

trabalhadoras/es informais e autônomos 

2022012727 MARIA ISABEL SEIXAS MENEGAZ 
FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO no Sistema de Inscrições - não preencheu a 
Carta de Apresentação e FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários ANEXO B do Edital. 

2022013241 MARIA PAULA TABORDA DE FREITAS - 

2022318413 MAURICIO LOPES DA SILVA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital, menos o ANEXO B. 

2022013223 MICHELLE MACEDO DE CARVALHO - 

2022013205 NAOMI GOMES AMARO DIAS 
DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página de 

identificação (onde consta a foto do trabalhador/a) 

10040360 NATIELLY MARCELINO DE OLIVEIRA 

FALTOU o Termo de Compromisso e dados bancários (ANEXO B) do Edital - pois a imagem anexada não 
contém os dados da estudante - banco, agência, conta e nome da/o estudante. FALTOU PARA O 
AUXÍLIO MORADIA (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer documento): (1) 
comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na região 
metropolitana); (2) comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por 

necessidade de mudança para o município de Porto Alegre/região Metropolitana); (2) contrato de 
aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 
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2022318164 NICOLAS MACHADO GOMES 

DA/O ESTUDANTE FALTOU o Termo de Compromisso e dados bancários (ANEXO B) do Edital - pois a 
imagem anexada não contém os dados do estudante. Sugerimos um print do aplicativo do banco com a 

parte que mostra as informações bancárias (banco, agência, conta e nome da/o estudante); FALTOU 
INCLUIR COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, o PRÓPRIO estudante, preenchendo os seus dados, a 
situação ocupacional e anexando as comprovações, FALTOU apresentar TODA documentação 

obrigatória de identificação, de situação ocupacional e de renda DA/O ESTUDANTE: revise o ANEXO A 
do Edital. 

2022318173 NYKOLLAS KEVIN PEREIRA MACHADO - 

2022012692 PAULA HERNANDES PADILHA 

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 (imagem enviada está 

cortada, deve apresentar a página integralmente); FALTOU o Termo de Compromisso e Dados 
Bancários (ANEXO B) do Edital. 

2021309554 PAULO RODRIGUES DA SILVA 
FALTOU apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação 
ocupacional e de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de 

Inscrições: revise o ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

10160151 PEDRO DA VEIGA FRAGA 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU INCLUIR COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, o PRÓPRIO estudante, 
preenchendo os seus dados, a situação ocupacional e anexando as comprovações, FALTOU apresentar 

TODA documentação obrigatória de identificação, de situação ocupacional e de renda DA/O 
ESTUDANTE: revise o ANEXO A do Edital, FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO 
B). DA MÃE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página do penúltimo 

(anterior ao último) contrato de trabalho assinado (página nº 05 da Carteira de Trabalho), DO PAI, 
FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página do penúltimo (anterior ao 
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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 (páginas nº 15, 17 e 19 da Carteira de 

Trabalho), Estudante DEVE redigir CARTA DE APRESENTAÇÃO, pois, a frase escrita na Carta de 
Apresentação redigida no Questionário Socioeconômico É INSUFICIENTE. 

2022013081 PRISCILA CARINE DA SILVA PONTES FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

10040362 PYTER PEREIRA ALVES - 

2022012807 RAFAEL DE MATTOS MELLO - 

10170148 RAFAEL TELES MACHADO FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

10160135 RAISSON ARBUSTI PALUDO 
DA MÃE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página do penúltimo 

(anterior ao último) contrato de trabalho assinado (página nº 11 da Carteira de Trabalho) 

10150172 RAQUEL DOS SANTOS BUAVA MACHADO 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir a si mesmo como membros da família 
e FALTOU apresentar TODA documentação obrigatória de identificação, de situação ocupacional e de 

renda DA/O ESTUDANTE no Sistema de Inscrições: revise o ANEXO A do Edital. FALTOU o Termo de 
Compromisso e dados bancários (ANEXO B) - pois a imagem anexada não contém os dados da 
estudante. Sugerimos um print do aplicativo do banco com a parte que mostra as informações 

bancárias (banco, agência, conta e nome da/o estudante). 

2022318226 RAYAN MEDEIROS DUARTE - 

10040371 RICHARD SAMPAIO DOS SANTOS 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 
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2019011764 RODRIGO BORGES RODRIGUES 
FALTOU apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação 
ocupacional e de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de 

Inscrições: revise o ANEXO A do Edital. 

2022318530 SAMANTHA ABIGAIL SANTOS DA SILVA 

DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, 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 DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, 
os extratos bancários dos últimos três meses no caso de trabalhadoras/es informais e autônomos, 
Estudante deve informar, por meio de declaração detalhada, a forma de manutenção das despesas 
básicas necessárias para sua sobrevivência. FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários 

(ANEXO B) do Edital. 

10150175 THALLIA BEATRIZ SOUZA MUNIZ 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

2022318511 
THEYLOR ALESSANDRO DUARTE 

CALDEIRA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 
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2022318342 VICTOR DANIEL PEREIRA 

DA/O ESTUDANTE FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. FALTOU 
INCLUIR A MÃE COMO INTEGRANTE DA FAMÍLIA, preenchendo os seus dados, a situação ocupacional e 
anexando as comprovações, FALTOU apresentar TODA documentação obrigatória de identificação, de 

situação ocupacional e de renda DA MÃE: revise o ANEXO A do Edital., 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 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), Comprovante de 
pagamento de Pensão Alimentícia 

10040329 VICTOR GUILHERME GREHS DA VEIGA 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

2022013036 VITORIA DE SOUZA ANDRADE 
DA/O ESTUDANTE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, a página do 

penúltimo (anterior ao último) contrato de trabalho assinado (página nº 06 da Carteira de Trabalho), 
FALTOU o Termo de Compromisso e Dados Bancários (ANEXO B) do Edital. 

2022012511 WILLER SILVEIRA CHAVES 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO - não preencheu a Carta de Apresentação. 
FALTOU PARA O AUXÍLIO MORADIA (documentos podem ser inseridos no campo para qualquer 

documento): (1) comprovante de residência dos responsáveis (que indique residência não localizada na 
região metropolitana); (2) comprovante de residência próprio (moradia na qual passou a residir por 
necessidade de mudança para o município de Porto Alegre/região Metropolitana); (3) contrato de 

aluguel da residência na qual a/o estudante passou a residir para fins de estudos. 

https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/
https://ifrs.edu.br/restinga/ensino/assistencia-estudantil/editais/


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

Campus Restinga 
Rua Alberto Hoffmann, 285 – Restinga – Porto Alegre/RS – CEP 91.791-508 

Telefone: (51) 3247.8400 – www.ifrs.edu.br/restinga – E-mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 
 

25 

10150178 WILLIAM SILVEIRA DE CARVALHO JUNIOR 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO e incluir os membros da família e FALTOU 
apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação ocupacional e 
de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de Inscrições: revise o 

ANEXO A do Edital. 

10140169 YASMIN MARQUES DE CARVALHO 

FALTOU preencher o Questionário de modo COMPLETO - não preencheu a Carta de Apresentação - e 
FALTOU apresentar TODA documentação (COMPLETA) obrigatória de identificação, de situação 
ocupacional e de renda do ESTUDANTE e de cada um dos membros FAMILIARES no Sistema de 

Inscrições: revise o ANEXO A do Edital, menos o Termo de Compromisso. 

10140200 YASMYN FIGUEIREDO SANTOS 

DA MÃE, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A do Edital, 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, FALTOU DA COMPROVAÇÃO DE RENDA:, os 3 (três) últimos comprovantes de 
renda referentes ao vínculo com o Governo do Estado E o último comprovante de renda referente ao 
vínculo com a Prefeitura Municipal, DO PAI, FALTOU DA CARTEIRA DE TRABALHO conforme ANEXO A 

do Edital, 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 
 

Porto Alegre, 18 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Diretor-geral do Campus Restinga do IFRS 
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