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EDITAL Nº 14, DE 14 DE ABRIL DE 2021.  

AUXÍLIOS ESTUDANTIS DO PERÍODO LETIVO DE 2021. 

 

 COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS  

ESTUDANTES INSCRITOS NA 1ª ETAPA DOS AUXÍLIOS 

 

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 2021, inscritos na 1ª Etapa do Edital nº 14/2021. Os documentos 

solicitados deverão ser enviados para o e-mail pbae@sertao.ifrs.edu.br até dia 08/06/2021. 

O não envio da documentação levará ao indeferimento da solicitação dos auxílios.  

Abaixo os números de matriculas dos estudantes convocados para complementação 

com os respectivos documentos necessários: 

Número de 

Matrícula 
Documentos necessários: 

0239/18-6 

* RG E CPF do irmão;  

* Carteira de trabalho e previdência social – CTPS da mãe: ⮚ Cópia da página 

do último contrato de trabalho; ⮚ Cópia da página seguinte ao último contrato 

de trabalho, em branco. 

* Extratos bancários dos últimos 3 meses do irmão; 

* Carteira de trabalho e previdência social – CTPS do pai: ⮚ Cópia da página 

do último contrato de trabalho; ⮚ Cópia da página seguinte ao último contrato 

de trabalho, em branco.   

* Folha de pagamento dos últimos 3 meses do pai; 

0101/20-6 * Extratos bancários dos pais dos últimos 3 meses; 

0173/17-7 

* Extratos bancários dos últimos 3 meses da estudante; 

* Carteira de trabalho e previdência social – CTPS da estudante: ⮚ Cópia da 

página do último contrato de trabalho; ⮚ Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

* Documentos dos pais (RG, CPF, Carteira de trabalho e de renda) - seguir o 

anexo do Edital para documentação de renda dos pais. 

2020305265 

* Cópia de todas as contra notas do bloco de produtor da mãe;  

* Declaração Anual de Informações Sociais e Fiscais (DEFIS) - Arrecadação 

do Simples Nacional do pai; 

0059/19-6 

* Carteira de trabalho e previdência social – CTPS da irmã: ⮚ Cópia da página 

de identificação; ⮚ Cópia da página do último contrato de trabalho; ⮚ Cópia 

da página seguinte ao último contrato de trabalho, em branco. 
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* Cópias simples de todas as contra notas do período de 2020 do bloco do 

estudante e pai; 

* Se tiver acesso, Relatório com o fechamento do(s) bloco(s) de notas 

emitido(s) pela Secretaria da Fazenda – SEFAZ com os rendimentos de 2020; 

* Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional  de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF, vigente. 

* Extrato da pensão por morte;  

0254/18-5 

*Declaração Anual de Informações Sociais e Fiscais (DEFIS) - Arrecadação 

do Simples Nacional e Extrato de faturamento de 2020, gerado no Programa 

Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. 

* Cópia completa da Declaração de imposto de renda do pai;  

* As últimas 3 folhas de pagamento da mãe;  

0361/16-0 * Extratos bancários dos últimos 3 meses da estudante 

0029/20-3 

* Declaração Anual de Simples Nacional do microempreendedor individual 

(DASN-SIMEI); 

* Extratos bancários dos últimos 3 meses do seu pai de todas as contas 

bancárias 

0264/13-0 

* Cópias de todas as contra notas do bloco de produtor de 2020 de todos os 

membros familiares que possuem bloco.  

* Declaração de Imposto de Renda do pai ⮚ Declaração de imposto de renda 

completa, e ⮚ Recibo de entrega. 

* Folha de pagamento dos últimos 3 meses do cunhado;  

* Extratos bancários da estudantes dos últimos 3 meses;  

* Extrato da aposentadoria da mãe;  

0375/17-9 
* Cópia de todas as contras-notas de 2020 de agricultura de todos os membros 

familiares que possuem bloco.  

 

 

Sertão, 07 de junho de 2021. 
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