
   
Ministério da Educação 

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

Campus Sertão 

 

EDITAL Nº 58, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018 

 AUXÍLIOS ESTUDANTIS DO PERÍODO LETIVO DE 2019. 

 

COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

DOS ESTUDANTES INSCRITOS NA 2ª ETAPA 

 

A Coordenação de Assistência Estudantil do IFRS – Campus Sertão, divulga, 

a lista de estudantes que necessitam complementar documentos referentes à 

solicitação dos Auxílios Estudantis de 2019, inscritos na 2ª Etapa (Ingressantes em 

2019) do Edital nº 58/2019.  

A entrega dos documentos deve ser realizada no Departamento de 

Assistência Estudantil (DAE), no dia 07 de março do 2019, das 13h às 20h. 

 Abaixo os números de matriculas com respectivos documentos necessários:  

MATRÍCULA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIOS: 

0235/19-9 
Cópia do Cartão bancário ou documento do banco 
 informando dados bancários da estudante; 

0269/14-0 Anexo X - Declaração de Situação Ocupacional da estudante; 
(Indicar renda mensal com o novo trabalho); 

0226/19-0 Contracheques do pai de dezembro, janeiro e fevereiro/2019. 

0101/19-2 Extratos bancários dos últimos 3 meses do pai. 

0096/19-9 Extratos bancários dos últimos 3 meses do pai. 

0315/16-8 Extratos bancários dos últimos 3 meses do pai; 

0195/19-7 
Anexo X - Declaração de Situação Ocupacional da irmã 
Contracheque do pai de janeiro de 2019. 

2019308845 Contracheques do pai de janeiro e fevereiro/2019. 
Contracheques do irmão de dezembro, janeiro e fevereiro/2019 

0067/17-2 
Extratos do benefício do INSS da mãe;  
Anexo XIII - Declaração de recebimento ou negativa de pensão 
alimentícia do irmão. 

2019308881 Extratos bancários dos últimos 3 meses dos pais; 

2019308424 
Contracheques do pai de janeiro e fevereiro/2019;  
Extratos da aposentadoria ou benefício do INSS do pai; 

2.019.006.540 
Extratos bancários dos últimos 3 meses do pai; 
Extratos da aposentadoria ou beneficio do INSS da mãe. 

0125/19-9 Contracheques da irmã de dezembro, janeiro e fevereiro/2019. 

0158/19-4 
Cópia do Cartão bancário ou documento do banco informando dados 
bancários do estudante; 



   
Ministério da Educação 

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

Campus Sertão 

 

Contracheques do pai de janeiro e fevereiro/2019. 

0200/19-0 
Cópia do Cartão bancário ou documento do banco informando dados 
bancários da estudante; 
Contracheques da mãe de janeiro e fevereiro/2019. 

2019004349 
Extratos bancários dos últimos 3 meses do pai; 
Cópia de todas as cartas-fretes de 2018; 
Extratos do benefício do INSS da mãe (atualizado). 

0055/19-0 Contracheques da mãe de janeiro e fevereiro/2019. 

2019004008 Extratos bancários dos últimos 3 meses da mãe; 

0062/19-7 Extratos bancários dos últimos 3 meses dos pais; 

 

 

Em caso de dúvidas entrar em contato pelo telefone: (54) 3345-8030 ou e-mail: 

pbae@sertao.ifrs.edu.br 

 

 

Naiara Migon 
Coord. do Dptº de Assistência Estudantil 

Portaria nº 55/2019 
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