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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 2ª 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 2ª Etapa do Edital nº 14/2021. Os documentos 

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

01/07/2021. O não envio da documentação levará ao indeferimento da solicitação dos 

auxílios. Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail: pbae@sertao.ifrs.edu.br 

Abaixo os números de matriculas dos estudantes convocados para complementação 

com os respectivos documentos necessários: 

Nº 
Número de 

Matrícula 
Curso Documentos necessários: 

1.  2021000383 

Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas 

 Carteira de trabalho do estudante,  

 RG, CPF e Carteira de trabalho da tia - 

Cópia da página de identificação; ⮚ Cópia 

da página do último contrato de trabalho; 

⮚ Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 Três últimas folha de pagamento da tia, 

 Imposto de renda da tia, 

 RG, CPF e Carteira de trabalho do irmão - 

Cópia da página de identificação; ⮚ Cópia 

da página do último contrato de trabalho; 

⮚ Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 

2.  0567/13-2 

Técnico em 

Agropecuária - 

Subsequente ao 

Ensino Médio 

 Carteira de trabalho do estudante - Cópia 

da página de identificação; ⮚ Cópia da 

página do último contrato de trabalho; ⮚ 

Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 Cópia do Cartão bancário, cópia enviada 

está ilegível; 

 Comprovante de gasto com moradia; 

3.  0065/21-8 Técnico em  Carteira de trabalho do estudante - Cópia 
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Comércio 

Integrado ao 

Ensino Médio - 

Modalidade 

PROEJA 

da página de identificação; ⮚ Cópia da 

página do último contrato de trabalho; ⮚ 

Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 extrato bancário dos últimos três meses da 

estudante; 

 recibo da pensão, 

 RG dos filhos. 

4.  0062/21-9 

Técnico em 

Comércio 

Integrado ao 

Ensino Médio - 

Modalidade 

PROEJA 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários da 

estudante 

5.  0041/21-1 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 RG do estudante; 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários da 

estudante 

 RG, CPF, Carteira de trabalho da mãe e 

do padrasto: Cópia da página de 

identificação; ⮚ Cópia da página do 

último contrato de trabalho; ⮚ Cópia da 

página seguinte ao último contrato de 

trabalho, em branco. 

 certidão de nascimento da irmã, 

 extrato da bolsa família. 

6.  0058/21-1 
Tecnologia em 

Agronegócio 

 RG e Carteira de trabalho do estudante - 

Cópia da página de identificação; ⮚ Cópia 

da página do último contrato de trabalho; 

⮚ Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 Cópia do cartão bancário ou documento 

do banco informando os dados bancários 

da estudante; 

 extrato da pensão por morte; 

 extrato da pensão alimentícia. 

7.  0035/21-1 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 Extrato da pensão e da bolsa família, 

 três ultimas folhas de pagamento da mãe, 

 carteira de trabalho da mãe, 

 Cópia do cartão bancário ou documento 

do banco informando os dados bancários 

8.  0010/21-9 

Tecnologia 

Análise de 

Desenvolvimento 

de Sistemas 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários do 

estudante 

9.  0031/21-6 
Técnico em 

Agropecuária 

 Carteira de Trabalho da estudante - Cópia 

da página de identificação; ⮚ Cópia da 
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Integrado ao 

Ensino Médio 
página do último contrato de trabalho; ⮚ 

Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

10.  0073/21-0 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 RG, CPF do pai, da mãe e do irmão. 

 Carteira de trabalho da mãe e do irmão - 

Cópia da página de identificação; ⮚ Cópia 

da página do último contrato de trabalho; 

⮚ Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 Três últimos contracheques da mãe. 

11.  0070/21-1 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 Declaração completa do SIMPLES do pai 

 Extratos bancários dos últimos 3 meses do 

pai e da mãe. 

12.  0020/18-4 
Tecnologia em 

Agronegócio 

 Carteira de trabalho da estudante - Cópia 

da página de identificação; ⮚ Cópia da 

página do último contrato de trabalho; ⮚ 

Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 Três últimos contracheques da estudante. 

 Cartão bancário da estudante (foto não 

está nítida) 

 RG, CPF, carteira de trabalho do 

companheiro - Cópia da página de 

identificação; ⮚ Cópia da página do 

último contrato de trabalho; ⮚ Cópia da 

página seguinte ao último contrato de 

trabalho, em branco. 

 Extrato do benefício do companheiro 

13.  0308/17-0 

Tecnologia 

Análise de 

Desenvolvimento 

de Sistemas 

 RG, CPF e Carteira de trabalho do 

estudante - Cópia da página de 

identificação; ⮚ Cópia da página do 

último contrato de trabalho; ⮚ Cópia da 

página seguinte ao último contrato de 

trabalho, em branco. 

 Carteira de trabalho do irmão - Cópia da 

página de identificação; ⮚ Cópia da 

página do último contrato de trabalho; ⮚ 

Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco; 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários do 

estudante 

14.  0036/21-8 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 RG, CPF e Carteira de trabalho do pai e 

da mãe - Cópia da página de identificação; 

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

último contrato de trabalho, em branco. 

 RG e CPF ou Certidão de nascimento do 

irmão. 

 Três útimos contracheques do pai. 

 Todas as contranotas de 2020 da bloco de 

produtor rural; 

 Declaração de imposto de renda do pai. 

15.  2021200105 

Formação 

Pedagógica para 

Graduados não 

Licenciados 

 Três últimos contracheques da estudante 

16.  2021003115 

Licenciatura em 

Ciências 

Biológicas 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários da 

estudante 

 Extrato da conta da pensão 

 Carteira de trabalho do estudante - Cópia 

da página de identificação; ⮚ Cópia da 

página do último contrato de trabalho; ⮚ 

Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

17.  0086/21-5 

Tecnologia em 

Gestão 

Ambiental 

 Comprovante de residência do estudante 

18.  0051/21-7 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários do 

estudante 

 CPF do estudante 

19.  2021304511 

Técnico em 

Manutenção e 

Suporte 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 RG ou Certidão de nascimento da irmã, 

 RG, CPF e Carteira de trabalho do pai e 

da mãe - Cópia da página de identificação; 

⮚ Cópia da página do último contrato de 

trabalho; ⮚ Cópia da página seguinte ao 

último contrato de trabalho, em branco. 

 Cópia dos três últimos contracheques do 

pai e da mãe, 

 Certidão de casamento dos pais, 

 Declaração do imposto de renda do pai e 

da mãe. 

20.  0083/21-6 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 RG e comprovante de residência do 

estudante 

 RG, CPF e carteira de trabalho da mãe - 

Cópia da página de identificação; ⮚ Cópia 

da página do último contrato de trabalho; 

⮚ Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 Cópia do extrato do benefício/pensão. 
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21.  0090/21-2 

Técnico em 

Comércio 

Integrado ao 

Ensino Médio - 

Modalidade 

PROEJA 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários da 

estudante 

 Certidão de casamento, 

 Carteira de trabalho do estudante ( falta 

pag. último contrato de  

trabalho e pag seguinte em branco) 

 RG ou Certidão de nascimento da filha, 

 RG, CPF e Carteira de trabalho do Esposo 

- Cópia da página de identificação; ⮚ 

Cópia da página do último contrato de 

trabalho; ⮚ Cópia da página seguinte ao 

último contrato de trabalho, em branco. 

22.  0228/19-2 

Técnico em 

Comércio 

Integrado ao 

Ensino Médio - 

Modalidade 

PROEJA 

 RG, CPF e carteira de trabalho do 

estudante - Cópia da página de 

identificação; ⮚ Cópia da página do 

último contrato de trabalho; ⮚ Cópia da 

página seguinte ao último contrato de 

trabalho, em branco. 

 Três últimos contracheques; 

 Extrato do benefício/pensão. 

23.  0055/21-2 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 Cópia do cartão bancário ou documento 

do banco - Conta deverá ter primeiro 

titular a estudante 

24.  2021300746 

Técnico em 

Manutenção e 

Suporte 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 RG e comprovante de residência do 

estudante. 

 RG ou certidão de nascimento da irmã. 

 Extrato do benefício/pensão. 

 Extrato do seguro desemprego. 

25.  

158208 
6 primeiro 

dígitos do 

CPF 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 RG, CPF da Estudante, 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários da 

estudante 

 RG ou Certidão de nascimento irmãs 

menores de 14 anos, 

 RG, CPF do pai e da irmã maior de 14 

anos, 

 Carteira de trabalho do pai e mãe - Cópia 

da página de identificação; ⮚ Cópia da 

página do último contrato de trabalho; ⮚ 

Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

26.  0072/21-4 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 Declaração Anual de Informações Sociais 

e Fiscais (DEFIS) - Arrecadação do 

Simples Nacional;  

 Extrato de faturamento de 2020, gerado no 
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Programa Gerador do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional; 

 últimos 3 contracheques do pai. 

27.  0071/21-8 

Técnico em 

Agropecuária 

Integrado ao 

Ensino Médio 

 Cópia cartão bancário ou documento do 

banco informando os dados bancários do 

estudante 

 Carteira de trabalho do pai e da mãe - 

Cópia da página de identificação; ⮚ Cópia 

da página do último contrato de trabalho; 

⮚ Cópia da página seguinte ao último 

contrato de trabalho, em branco. 

 Cópia das contranotas do ano de 2020 do 

pai. 

 Extrato do benefício/aposentadoria da 

mãe. 

 

Sertão, 28 de junho de 2021. 

Coordenação de Assistência Estudantil  

IFRS - Campus Sertão  

 


