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EDITAL Nº 025, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 - DO AUXÍLIO PERMANÊNCIA E MORADIA NO 

PERÍODO LETIVO DE 2020 
 

LISTA DE DOCUMENTOS FALTANTES - 2ª ETAPA 
 

Nº 
PROTOCOLO 

RESULTADO 

018 DEFERIDO 

 *trazer número da conta 

019 DEFERIDO  

*trazer número da conta 

020 DEFERIDO  

*trazer número da conta 

021 DEFERIDO  

*trazer número da conta 

022 INDEFERIDO* 

*falta cópia da Folha de identificação da carteira 

de trabalho de Rosa e da folha de contrato de 

trabalho do Caio e cópia dos comprovante de 

renda (pensão) dos 3 últimos meses. 

023 INDEFERIDO* 

*falta as cópias das carteiras de trabalho do pai 

e da mãe e comprovante de renda (benefício 

INSS) dos 3 últimos meses do pai. 

024 INDEFERIDO* 

*falta a cópia dos extratos de conta da mãe dos 

3 últimos meses. 

025 DEFERIDO 

026 INDEFERIDO* 

*faltam todos os documentos solicitados no 

edital, só entregou as declarações múltiplas. 

027 INDEFERIDO* 

*falta cópia da carteira de trabalho do pai da 

página em branco do contrato de trabalho e da 

página da identificação da carteira da mãe 
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028 INDEFERIDO* 

* Não atende critério de renda 

029 INDEFERIDO* 

*falta cópia da carteira de trabalho da mãe da 

página em branco do contrato de trabalho, 

posterior a última saída. E ainda extratos de 

conta de 3 últimos meses. só foi entregue o de 

novembro 2019. 

030 DEFERIDO 

031 INDEFERIDO* 

*falta a cópia da página do contrato de trabalho 

da carteira do pai e da mãe 

032 DEFERIDO 

033 DEFERIDO 

034 INDEFERIDO* 

*falta a cópia da página da carteira do contrato 

de trabalho do pai, mesmo em branco. 

035 INDEFERIDO* 

*preencher novamente a declaração múltipla 

com o valor da atividade de autônomo do pai. E 

também o Anexo B - termo de compromisso 

para solicitação de auxílio estudantil. 

037 DEFERIDO 

039 DEFERIDO 

040 INDEFERIDO* 

*falta a página do contrato de trabalho da 

carteira da aluna, da irmã de 18 anos e do 

benefício da irmã mais velha. 

041 DEFERIDO 

042 INDEFERIDO* 
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*faltam os comprovantes de renda do pai e da 

mãe dos 3 últimos meses, só foi colocado do 

mês de dezembro da mãe e 1  novembro do pai. 

043 INDEFERIDO* 

*comparecer para entrevista dia 10/03/20 às 

10h na CAEP. 

044 DEFERIDO 

045 DEFERIDO 

046 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias da carteira de trabalho do pai 

047 

 

INDEFERIDO* 

*faltam as cópias da carteira de trabalho da 

aluna 

048 INDEFERIDO* 

*comparecer para entrevista no dia 10/03/20 às 

10h20min na CAEP 

049 INDEFERIDO* 

*comparecer para entrevista no dia 10/03/20 às 

10h40min na CAEP 

050 DEFERIDO 

051 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias da carteira de trabalho da 

aluna 

052 INDEFERIDO* 

*falta a declaração múltipla da responsável pela 
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aluna - Anexo D 

053 DEFERIDO 

054 INDEFERIDO* 

*falta o termo de compromisso - Anexo B 

055 DEFERIDO 

056 INDEFERIDO* 

*comparecer na entrevista dia 10/03/20 às 

11horas na CAEP 

057 INDEFERIDO* 

*comparecer para entrevista dia 11/03/20 às 

14horas na CAEP 

058 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias das carteiras de trabalho da 

mãe e do padrasto 

059 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias das páginas do contrato de 

trabalho do enteado e da aluna e todas as 

cópias da carteira de trabalho da companheira. 

E 3 últimos comprovantes de renda. 

060 DEFERIDO 

061 DEFERIDO 

062 DEFERIDO 

063 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias das páginas da carteira de 

trabalho do pai do último contrato de trabalho e 

a próxima (mesmo em branco). 
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064 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias da carteira de trabalho do pai 

e da cunhada e os três últimos recebimentos da 

aposentadoria do pai e comprovante de renda 

da cunhada 

065 DEFERIDO* 

*trazer número da conta 

066 INDEFERIDO* 

*faltam os 3 últimos comprovantes de renda da 

mãe (estágio) 

067 DEFERIDO 

068 DEFERIDO*  

*trazer número da conta 

069 DEFERIDO 

070 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias das páginas da carteira de 

trabalho do irmão do contrato de trabalho e a 

próxima (mesmo em branco) 

071 DEFERIDO 

072 DEFERIDO 

073 INDEFERIDO* 

*comparecer para entrevista dia 12/03/20 às  

10 horas na CAEP 

074 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias das páginas da carteira de 

trabalho do irmão do contrato de trabalho e a 

próxima (mesmo em branco), 3 comprovantes 

de renda do pai, da irmã e do irmão 

075 INDEFERIDO* 

 *comparecer para entrevista dia 12/03/20 às    

10 horas na CAEP 

076 DEFERIDO 

077 DEFERIDO 

078 DEFERIDO 
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079 INDEFERIDO* 

*trazer os comprovantes de renda da mãe 

080 INDEFERIDO* 

*comparecer na entrevista dia 12/03/20 às 

10h20min  na CAEP 

081 INDEFERIDO* 

*comparecer na entrevista dia 11/03/20 às 

18h45min  na CAEP 

082 INDEFERIDO* 

 *faltam as cópias da carteira de trabalho do 

aluno 

083 DEFERIDO 

084 DEFERIDO* 

 *trazer número da conta 

085 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias da carteira de trabalho do 

esposo 

086 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias da carteira de trabalho do 

esposa 

087 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias das páginas da carteira de 

trabalho do esposo:  do contrato de trabalho e a 

próxima (mesmo em branco), 3 comprovantes 

de renda do esposo. E o anexo B termo de 

compromisso para solicitação de auxílio 

estudantil. 

089 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias das páginas da carteira de 

trabalho da companheira:  do contrato de 

trabalho e a próxima (mesmo em branco). E o 

anexo B termo de compromisso para solicitação 

de auxílio estudantil 

090 INDEFERIDO* 

*comparecer na entrevista dia 11/03/20 às      

19 horas  na CAEP 
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091 DEFERIDO 

092 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias da carteira de trabalho do 

aluno e os 3 últimos comprovantes de renda 

093 DEFERIDO 

094 DEFERIDO* 

 *trazer número da conta 

095 INDEFERIDO* 

*faltam as cópias das páginas da carteira de 

trabalho da mãe:  do contrato de trabalho e a 

próxima (mesmo em branco) 

096 INDEFERIDO* 

*não atende o critério da renda. 

097 INDEFERIDO* 

*faltam todos os documentos 

Responsabilidade Técnica: Assistente Social – Neila Sperotto CRESS 3750 10ª R. Campus Rolante – 
SIAPE–2327660 
 

 Em decorrência do feriado Municipal no dia 09/03/2020 o Campus Rolante 
estará fechado, assim a data final para entrega de documentações faltantes 
será em 11/03/2020. 
 

Rolante (RS), 06 de março de 2020. 

Ilisandro Pesente 
Coordenador de Assistência Estudantil e Pedagógica 

Portaria 046/2020 
IFRS – Campus Rolante 
 
 
Cláudia Dias Zettermann1 

Diretora-geral 
Port. 159/2020 

IFRS - Campus Rolante 
 

                                                             
1  A versão assinada deste documento encontra-se na Coordenação de Assistência Estudantil e 

Pedagógica do IFRS-Campus Rolante. 


