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EDITAL Nº 54, DE 01 DE DESEMBRO DE 2021.  

AUXÍLIOS ESTUDANTIS DO PERÍODO LETIVO DE 2022. 

 

 COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS  

ESTUDANTES INSCRITOS NA 3ª 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 2022, inscritos na 3ª Etapa do Edital nº 54/2021. Os documentos solicitados 

deverão ser enviados para o e-mail pbae@sertao.ifrs.edu.br até dia 03/08/2022. Usar como título/assunto no e-mail: Documentos 

Complementar do/a estudante (nome).  O não envio da documentação levará ao indeferimento da solicitação dos auxílios.  

Abaixo os números de matrículas dos estudantes convocados para complementação com os respectivos documentos necessários: 

Número de 

Matrícula 
Documentos faltantes 

0054/22-4 

Cópia de cartão bancário de conta corrente ou extrato bancário onde conste os dados da conta.  

Comprovante de residência do estudante 

Carteira de Identidade e CPF do estudante 

Carteira de Identidade e CPF do pai. 

Carteira de Identidade e CPF da mãe. 

Cópia/foto das contra-notas de 2021 do bloco de produtor . 

Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF, atualizada nos últimos 3 anos se tiver 
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Relatório com o fechamento do(s) bloco(s) de notas emitido(s) pela Secretaria da Fazenda, com os rendimentos de 2021 se 

conseguir na prefeitura 

No formulário você declara que mora com irmãos/irmãs, quantos são e qual (is) a(s) idade (s) dele/dela (s)? 

Outra questão: Seus pais são casados? Se sim, encaminhar: Cópia de certidão de casamento ou, declaração de união estável 

(pode ser de próprio punho) 

0112/17-8 Cópia de contrato de aluguel com vigência em 2022 assinado e comprovante de pagamento do último mês. 

0253/16-2 

Carteira de trabalho do padrasto : página de identificação, página do último contrato de trabalho e página em branco seguinte 

ao último contrato de trabalho; 

Carteira de trabalho da mãe : faltou página do último contrato de trabalho e página em branco seguinte ao último contrato de 

trabalho. 

Declaração de imposto de renda completa do último ano e recibo de entrega do padastro. 

Declaração de imposto de renda completa do último ano e recibo de entrega da mãe. 

Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses do padrasto 

Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses da mãe 

0386/15-4 

Carteira de trabalho da estudante: página do último contrato de trabalho e página em branco seguinte ao último contrato de 

trabalho.  

Comprovante de pagamento do último mês de aluguel.  

0180/22-0 
Carteira de trabalho do pai : página de identificação, página do último contrato de trabalho e página em branco seguinte ao 

último contrato de trabalho; 

0047/22-8 

Cópia da carteira de identidade e CPF do pai. 

Cópia da carteira de trabalho do pai: página de identificação, página do último contrato de trabalho e página seguinte ao 

último contrato de trabalho, em branco.  

Cópia da carteira de trabalho da mãe: página de identificação, página do último contrato de trabalho e página seguinte ao 

último contrato de trabalho, em branco.  
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Cópia dos contracheques dos meses de maio e junho do pai. 

Cópia do contracheque do mês de abril da mãe. 

Cópia da Declaração do Imposto de renda completa e recibo de entrega do pai 

Cópia da Declaração do Imposto de renda completa e recibo de entrega da mãe 

Cópia de certidão de casamento ou declaração de união estável (podendo ser de próprio punho). 

0044/21-0 

Cópia de contrato de aluguel com vigência em 2022 (identificamos rasuras no encaminhado). Solicitamos ainda, que o prazo 

de vigência também seja indicado dentro do campo destinado no contrato. 

Cópia do CPF ou comprovante de situação cadastral 

0180/18-1 Relatório de fechamento do(s) bloco(s) emitido pela SEFAZ, com os rendimentos de 2021  

0070/20-3 

Comprovante de residência da estudante 

Termo de compromisso e recibo mensal do pagamento da bolsa da estudante  

Carteira de Identidade ou Certidão de nascimento dos irmãos.  

Carteira de Identidade e CPF do pai.  

Carteira de Identidade e CPF da mãe.  

Carteira de Identidade e CPF do tio. 

-Declaração de imposto de renda completa do último ano e recibo de entrega do pai.  

Cópia do extrato do benefício de aposentadoria do pai. 

Cópia/foto das contras-notas de 2021 do bloco de produtor do pai . As contra notas são as notas emitidas pela empresa que 

vocês vendem o que produzem. É possível também solicitar para empresa relatório de venda de 2021.  

Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, atualizada nos 

últimos 3 anos.  

Cópia do extrato do benefício de aposentadoria do tio.  

Cópia/foto das contras-notas de 2021 do bloco de produtor do tio . As contra notas são as notas emitidas pela empresa que 

vocês vendem o que produzem. É possível também solicitar para empresa relatório de venda de 2021.  
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Cópia da Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, atualizada nos 

últimos 3 anos.  

Cópia de atestado ou laudo médico referente a saúde do tio (somente se tiver os comprovantes em casa) 

0148/22-9 
Cópia do cartão bancário de conta corrente em nome do estudante ou extrato bancário onde conste os dados da conta, banco e 

agência.  

0277/18-5 

Cópia da carteira de identidade e CPF do estudante 

Cópia do contrato de aluguel com vigência em 2022 (identificamos rasuras na encaminhada) 

Carteira de trabalho da mãe : página de identificação, página do último contrato de trabalho e página em branco seguinte ao 

último contrato de trabalho; 

0033/21-9 
Cópia da carteira de trabalho da estudante:página do último contrato de trabalho e página seguinte ao último contrato de 

trabalho, em branco (página 7 e 8) 

0043/20-6 

Comprovante de residência do estudante (o enviado está ilegível) 

Carteira de identidade ou certidão de nascimento dos irmãos ( os documentos encaminhados estavam ilegíveis) 

Cópia/foto das contra-notas de 2021 do bloco de produtor os documentos encaminhados estavam ilegíveis) . 

Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF, atualizada nos últimos 3 anos 

Relatório com o fechamento do(s) bloco(s) de notas emitido(s) pela Secretaria da Fazenda, com os rendimentos de 202 

0144/15-0 
Cópia da carteira de identidade e CPF da mãe; 

Cópia do extrato do benefício de aposentadoria da mãe 

0033/22-7 

Carteira de Identidade do estudante 

Cópia dos extratos bancários dos últimos 3 meses da irmã.  

Carteira de trabalho da mãe: página de identificação (a página de identificação é a página onde constam os dados pessoais) 

Carteira de trabalho do pai: página de identificação (a página de identificação é a página onde constam os dados pessoais) 

Carteira de trabalho da irmã: Como foi encaminhado a carteira digital, fazer download da carteira no aplicativo e encaminhar 

o pdf.  
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0267/18-0 

Cópia da carteira de trabalho do estudante: página do último contrato de trabalho e página seguinte ao último contrato de 

trabalho, em branco (foi encaminhado somente a página de identificação).  

Cópia da carteira de trabalho do pai: página de identificação, página do último contrato de trabalho e página seguinte ao 

último contrato de trabalho, em branco ( não foram encaminhadas as páginas solicitadas). 

0198/22-6 

Cópia da carteira de trabalho do estudante: as páginas dos contratos de trabalho devem ser encaminhadas mesmo que em 

branco 

Cópia da carteira de trabalho da mãe: faltou a página de identificação (qualificação civil) 

Cópia da carteira de trabalho do pai: faltou a página de identificação (qualificação civil) 

Cópia da Declaração do Imposto de renda completa do pai 

Cópia da Declaração do Imposto de renda completa da mãe 

0154/22-9 Comprovantes de pagamento do aluguel  

0072/19-2 

Cópia de cartão bancário de conta corrente em nome da estudante  

Cópia do comprovante de residência  

Cópia dos extratos bancários dos últimos 3 meses 

0121/22-3 Cópia do extrato do benefício de aposentadoria do pai 

0061/19-0 Cópia da declaração do imposto de renda completa 

0060/22-4 
Carteira de trabalho pai : página de identificação, página do último contrato de trabalho e página em branco seguinte ao 

último contrato de trabalho; 

Sertão, 08 de agosto de 2022. 

Coordenação de Assistência Estudantil  

IFRS - Campus Sertão  
 


