
REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

119130423 1) Incluir declaração da genitora no que diz respeito a sua separação c/ genitor de Raphael,informando se recebeu ou não pensão alimentícia; Declaração da genitora se exerce ou não outra atividade remunerada, renda de aluguel e/ou arrendamento e seus respectivos valores (se houver).

119130473 Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Da candidata; Esclarecer as pensões recebidas, não está claro os valores e os favorecidos; Esclarecer divergência de endereços apresentados.

119130601 1) Comprovantes de despesas de água,luz,energia elétrica,telefone dos dois últimos meses (junho e julho); 2) Declarações da irmã da candidata, Lazia dos Santos, sobre pensão alimentícia ou outra renda e também da irmã Letícia dos Santos.

119130897 1) Continua sem informação referente à Sra. Cláudia da Silva Pereira Araujo; 2) Páginas 10 e 11 da carteira de trabalho de Alexsandro.

119132019 1) Cópia dos 3 últimos contracheques: irmã do candidato (Milena) ou declaração dizendo a sua carga horária diária de trabalho.

119132653 Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: do candidato,do pai e da mãe.

119132831
1) Documento de Identidade e CPF: do candidato; 2) Cópia dos 3 últimos contracheques ou delcaração de não possuir renda ou declaração de renda informal: Maria Aparecida; 3) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Luis 

Carlos Junior, Luis Carlos Bicalito e Maria Aparecida.

119132873
1) Documento de Identidade e CPF; 2) Caso o estudante não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos) e declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, informando há quanto tempo o estudante reside sozinho e como se mantém 

financeiramente, além de cópia da carteira de identidade dos pais. Caso não seja possível declaração dos pais, o estudante deverá apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas; 3) Comprovante de residência no Rio de Janeiro (do estudante). Pelo menos uma conta referente ao local de moradia, desde agosto/2019.

119134516 ESCLARECER A RENDA INFORMAL OU EVENTUAL DE FÁBIO

119134752 Cópia dos 3 últimos contracheques: da renda referente a aposentadoria de Iranir.

119136330 1) Cópia da carteira de trabalho da genitora, em conformidade com o solicitado no edital (páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais).

119136568 Declaração isento imposto de renda, link disposto no edital . Margarete e Fernanda.

119137124 1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: de todos os membros da família (atentar para o ano, que é 2018)

119137158

1) Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside; 2) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 3) Caso o estudante não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes de 

residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos) e declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, informando há quanto tempo o estudante reside sozinho e como se mantém financeiramente, além de cópia da carteira de identidade dos pais. Caso não seja possível declaração dos pais, o estudante deverá 

apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas. 

119137310

Apresentar: 1) Cópia do comprovante de residência da mãe.

2) Comprovante de renda da mãe: a) cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação, último contrato de trabalho com a

página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de próprio

punho informando), b) cópia dos três últimos contracheques anteriores a matrícula e c) cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, Ano-

Calendário 2017 e respectivo Recibo de Entrega (caso seja isenta, deverá acessar o

link:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp e

imprimir a tela em que constam o nome completo e a frase: “Sua declaração não consta na base de

dados da Receita Federal”). 

c) Declaração de próprio punho da estudante esclarecendo o motivo de seu comprovante de residência apresentado a este setor (referente ao mês de maio de 2019) estar no nome de sua mãe.

119137328
1) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio (se for o caso, dos genitores); 2) Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside: dos genitores; 3) Cópia da Certidão de óbito, em caso de 

pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos (se for o caso); 4) Esclarecer vínculo com o genitor e apresentar documentação.

119137394
1)Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside: Gabriela e Fernanda; 2) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de 

aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: Gabriela e Fernanda.

119139524 ESCLARECER AS PENSÕESEXISTENTES NO CONTRACHEQUE E AS DECLARADAS

119139582 1) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: de Marcos Vinícius B. Ferreira. Cópia das páginas "Contrato de Trabalho".

119140151 CANDIDATA REALIZOU A DECLARAÇÃO SEM INFORMAR OS VALORES DE RENDA DA DECISÃO DA AJUDA FAMIIAR E DO TRABALHO INFORMAL DOS GENITORES

119142462

1) Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado: incluir novo componente Priscila; 2) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: Priscila; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 

(2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Priscila, Julio e Ricardo; 4) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante 

declaração de próprio punho do responsável da família; 5) Caso o estudante não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos) e declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, informando há quanto tempo o estudante reside sozinho e 

como se mantém financeiramente, além de cópia da carteira de identidade dos pais. Caso não seja possível declaração dos pais, o estudante deverá apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas; 6) Cópia do seguro de semprego, se houver, de Júlio.

119143044
1) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: de Angelo e Andressa; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: de 

Angelo e Andressa; 3) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: de Angelo e Andressa.

119143078 Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Do candidato (observar páginas solicitadas no edital); Esclarecer o fato de, apesar de informar não residir com a ganitora, a declaração apresentada por ela conter o mesmo endereço.

119143141 1. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando ALUNO

119143183
Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Camila R. N. (candidata); Antônia R. N. (mãe); Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, 

informando em todos os casos os valores recebidos: Antônia R. N. (mãe).

119143523 1. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: CANDIDATA

119143905
1) Cópia de RG do estudante; 2) Cópia do comprovante de residência dos pais; 3) Cópia da carteira de trabalho, com páginas referentes ao último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais; 4) Cópia da Declaração de ajuste anual ou isenção do Imposto de Renda; 5) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não alguma atividade 

remunerada, se recebe pensão ou pensão alimentícia, ou auxílio financeiro de familiares ou amigos.

119143997

1. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando DE MARINA GABRIELLA CAMPOS MACHADO. ENVIAR AS PÁGINAS ( CONTRATO DE TRABALHO.

2. Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: DE MARINA GABRIELLA C MACHADO 

3. CASO A CANDIDATA TRABALÇHE ENVIAR OS 3 ÚLTIMOS CONTRACHEQUES OU DECLARAÇÃO COM SEUS RENDIMENTOS

119144147 1. Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado;
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119144715

1) Documento de Identidade e CPF: do candidato; 2) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Candidato,irmã; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar 

comprovante conforme link em edital: candidato,irmã,mãe; 4) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: candidato,mãe- com assinatura;5) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à 

matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família; 6) Declaração se recebe ou não pensão por morte de todos os integrantes da composição 

familiar.

119145224
Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família: No caso da conta de telefone, apresentar cópia do 

lado do valor pago; Apresentar declaração "Casa Gerontológica de Aeronáutica Brigadeiro Eduardo Gomes" (C.G.A.B.E.G.) informando ou estadia do Sr. José Dias de Souza naquela instituição; Informar se a renda do Sr. José Dias de Souza compõe a renda familiar (caso afirmativo, apresentar toda documentação relativa a comprovação de renda).

119145282 1) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos.

119145583
1) Cópia dos 3 últimos contracheques: Daniel; 2) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Tia; 3) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, 

pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: Daniel incompleta.

119145729 Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: candidato e genitora.

119145795 Documento de Identidade e CPF: do Rafael.

119146068 1) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: Damiana e Jorge; 2) Declaração se recebe ou não seguro desemprego e comprovante do recebimento (se for o caso) de Daminana e Jorge; 3) Esclarecer a renda informada de Nelci e a imcompatibilidade com os comprovantes de renda e as declarações.

119146482
1. Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens

2. ESCLARECER A DIFERENÇA ENTRE A DECLARAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA MÃE

119147022

1)Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Do candidato; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: candidato e mãe; 

3)Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: do candidato; 4) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. 

Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família; 5) Caso o estudante não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos) 

e declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, informando há quanto tempo o estudante reside sozinho e como se mantém financeiramente, além de cópia da carteira de identidade dos pais. Caso não seja possível declaração dos pais, o estudante deverá apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas. 

119147234

1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: de todos membros maiores de 18 anos; 2) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, 

informando em todos os casos os valores recebidos: de todos membros; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: de todos membros; 4) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: justificar motivo pelo qual não consta baixa 

na carteira de trabalho do contrato com a empresa TELIUM, uma vez que no quadro de composição familiar informa que o sr. Washington exerce atividade informal.

119147315

1. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando DO CANDIDATO

2. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: REFERENTE A IRMÃ, AO ALUNO 

3. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: REFERENTE A IRMÃ, AP ALUNO SE HOUVER

119147585 1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual junto à Receita Federal por não ter entregue declaração do Imposto de Renda; 2) Declaração de pensão alimentícia ou não recebimento, ou de não ter outra renda além de trabalho (salário); 3) Declaração de residência do pai do estudante e comprovante de endereço do mesmo.

119147797 Esclarecer documentação que foio juntada ao processo de Fernanda e Gabriela que não estão na composição familiar; Esclarecer os comprovantes de residência em nome de Gabriel que não confere com o declarado e as demais contas.

119148109

1. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando CANDIDATO 

2. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: CANDIDATO 

3. Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: CANDIDATO 

4. Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: 

CANDIDATO

119148395 1. Cópia dos 3 últimos contracheques ABRIL E JUNHO DE ROGÉRIA MARIA NÃO É CLARO A RENDA INVIABILIZANDOO ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

119148727 Justificar a inclusão de Wagner Fernandes Santos no quadro de composição familiar,apresentando comprovante de residência em nome dele.

119148824
1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: todos os componentes da família; 2) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, 

informando em todos os casos os valores recebidos: Luciene, Americo.

119149090 1) Informar se a Sra. Dalva Lucia Delfino recebe pensão referente ao falecimento do Sr. Charles Neves da Silva. Caso positivo, informar valor com os devidos comprovantes. Caso negativo, apresentar declaração com essa informação.

119149375
1) Declaração de próprio punho assinada e datada pela mãe da candidata a fim de informar se em junho de 2019 exercia atividade remunerada informal ou como autônoma, indicando um valor médio mensal. 

2) Declaração de próprio punho assinada e datada pela mãe da candidata, referente aos três (3) meses anteriores a matrícula, indicando se recebia pensão, pensão alimentícia, ajuda financeira de terceiros, renda de aluguel e/ ou arrendamento. Em caso positivo, incluir os valores médios mensais.

119149529 1. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando

119149634

Apresentar documentos previstos no anexo III, quando empresário, microempresário e comerciante: 

a) declaração contábil de retirada de pró-labore referente aos três últimos meses. Em caso de 

empresa inativa, apresentar Declaração de Inatividade junto a Receita Federal. 

b) cópia da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN/SIMEI). 

c) cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Exercício 2018, Ano-Calendário 

2017, caso haja. 

d) cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a 

página seguinte em branco e atualizações salariais. (deverá identificar as cópias com o nome do 

integrante da família) Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de próprio 

punho informando. 

e) cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, Ano- 

Calendário 2017 e respectivo Recibo de Entrega. Caso seja isento, deverá acessar o 

link:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

e imprimir a tela em que constam o nome completo e a frase: “Sua declaração não consta na 

base de dados da Receita Federal”. 

f) Declaração de próprio punho, informando se exerce ou não, algum outro cargo ou atividade 

remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, 

informando em todos os casos os valores recebidos.
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119149757 Cópia da carteira de trabalho da candidata ou declaração caso não possua, declaração de próprio punho da candidata se informando se recebe algum tipo de renda ou se exerce atividade remunerada.

119150300 Apresentar contracheque subsequentes da Sra. Antonietta Perdigão Segadas Vianna.

119150342
1) Cópia dos contracheques do genitor dos meses de abril, maio e junho; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual ou Isenção do Imposto de Renda da estudante e de seus pais; 3) Cópia das despesas domésticas (luz,água,telefone e aluguel, se for o caso); 4) Declaração dos pais de próprio punho informando se recebem pensão, renda de aluguel e se exercem outra atividade 

informal discriminando o valor.

119150766

1. Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: CANDIDATA E MÃE DA CANDIDATA 

2. Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: 

CANDIDATA E MÃE DA CANDIDATA

119151267 1) Declaração de importo de renda 2018 de: Andressa, Matheus, Daniel e Marilda.

119151380 Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: Elizeu.

119152815

Apresentar:

1) Cópia do documento de identidade e CPF do pai.

2) Cópia da carteira de trabalho do candidato, de seu pai e de sua mãe: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página

seguinte em branco e atualizações salariais. (As cópias deverão ser identificadas com o nome do

integrante da família). Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de próprio

punho informando.

3) Declaração de próprio punho do pai informando se exerce ou não algum outro cargo ou

atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou

arrendamento, informando sua renda média mensal.

119153382
1) Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside: informar situação do pai da candidata Camila J. C. e de Miguel L. J. S. (irmão); 2) Cópia dos 3 últimos contracheques: Carolina J. C. (irmã); 3) Informações de Ednalete N. J. (mãe) 

sobre vínculo com a "Marinha do Brasil", conforme documento de identificação apresentado (data de expedição 18/09/2018).

119154396 1. CONTRACHEQUES JANEIRO, FEVEREIRO , JUNHO, JULHO , AGOSTO

119154540

Apresentar comprovantes

de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos) e

declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, informando

há quanto tempo o estudante reside sozinho e como se mantém financeiramente, além da cópia

da carteira de identidade dos pais.

Caso não seja possível a declaração dos pais, ou equivalente, o estudante deverá

apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas no item anterior.

119154566 1) Esclarecer quem paga o aluguel da residência.

119154736 1) Observar anexo III. 3.3.1 (cnsiderando ambos genitores). Apresentar informação relativa à Sra. Lucimara Cardozo Wenceslau dos Santos. Para efeitos de comprovação de renda dos genitores observar regras do anexo III do edital.

119154930

1) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou

atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou

arrendamento, informando em todos os casos a renda média mensal.

2) Declaração de próprio punho esclarecendo o motivo dos comprovantes de residência apresentados constarem endereços distintos.

119155376 Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado: CANDIDATO NÃO ASSINOU; Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: do Antônio.

119155473
1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: dos membros maiores de 18 anos; 2) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada (mãe do candidato), se recebe pensão alimentícia (com relação a filha Amanda); 3) 

Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida,local, renda média mensal e relação de bens: mãe do candidato.

119156063

1) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; 

2) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 3) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: Declaração se exerce atividade remunerada- Mãe da 

candidata; 4) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: Mãe da candidata; 5) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição 

familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família.

119156275 DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO DE RENDIMENTO INFORMAL OU 3 ÚLTIMOS CONTRACHEQUES DE KÁTIA

119156314 IR 2018 pessoa jurídica Lilla.

119156403 Acrescentar informação relativa ao valor recebido pelo Fundo de Regime Geral de Previdência Social,conforme declarado no Imposto de Renda 2018/2019,apresentando os devidos comprovantes.

119156534
Apresentar declaração da genitora confirmando sua condição de moradora atual, no Rio de Janeiro, informando se contribui financeiramente no seu sustento (declarando o valor médio mensal); Neste caso, corrigir quadro de composição familiar apresentando apenas o nome da condição,com o valor informado pela genitora como ajuda mensal ; Apresentar declaração de 

responsável pelo imóvel onde atualmente reside informando/confirmando a situação apresentada na carta anexada ao recurso.

119157093
1) Caso o estudante não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos) e declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, informando há quanto tempo o estudante reside sozinho e como se mantém financeiramente, além de cópia da carteira 

de identidade dos pais. Caso não seja possível declaração dos pais, o estudante deverá apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas; 2) Esclarecer a composição familiar.

119157213

1) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: da mãe do candidato; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: do 

candidato e de sua mãe; 3) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: da mãe do candidato; 4) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média 

mensal e relação de bens: da mãe do candidato.

119157556

1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, Ano-

Calendário 2017 e respectivo Recibo de Entrega da estudante e de sua mãe (caso sejam isentas, deverá acessar o

link:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp e

imprimir a tela em que constam o nome completo e a frase: “Sua declaração não consta na base de

dados da Receita Federal”).

2) Declaração de próprio punho do pai informando se exerce ou não algum outro cargo ou

atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou

arrendamento, informando em todos a renda média mensal. 

Página: 3 / 5 Preparado por Superintendência de Acesso e Registro - SuperAR / PR-1, em  28/11/2019.



REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

PENDÊNCIAS DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA AINDA VERIFICADAS APÓS A CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES

CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA CHAMADA REGULAR E PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA

CONCURSO SISU/MEC - EDIÇÃO 2019/2

119157784 1. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: CANDIDATO E MÃE

119158146
1) Apresentar todos os contracheques, referentes ao ano de 2019, do pai do candidato; 2) Apresentar cópia da carteira de trabalho, contendo a atualização salarial (pai do candidato), com objetivo de identificarmos a remuneração fixa ou apresentar declaração informando o valor fixo (salário), visto que no documento apresentado "recibo de pagamento", a remuneração aparece 

descrita como "comissão". 2) Declaração do candidato informando se exerce alguma atividade remunerada.

119158162 1) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: páginas 04 e 05.

119158235

Documento de Identidade e CPF: da Maria; Cópia dos 3 últimos contracheques: da Yasmyn e da Maria; Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Da Maria; Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa 

Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: da Maria; Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: da Maria; Declaração de próprio punho informando o 

tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: da Maria; A candidata declara morar de favor com avó e não apresentou documentos referentes a senhora Maria que compõe o núcleo familiar, esclarecer a composição familiar

119158609
1. Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família: EM NOME DO CANDIDATO , POIS NO 

CONTRACHEQUE CONSTA OUTRO ENDEREÇO

119158764 1) Mediante a recente declaração que relata nova configuração familiar, onde as irmãs e mãe não residem no mesmo domicilio (conforme capítulo I, art. 2º II), peço que o candidato justifique a composição de renda.

119158798

1) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: candidato; 2) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou 

arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: candidato; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: candidato; 4) Caso o estudante não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos 

mesmos) e declaração dos pais, ou equivalente, com justificativa para a situação apresentada, informando há quanto tempo o estudante reside sozinho e como se mantém financeiramente, além de cópia da carteira de identidade dos pais. Caso não seja possível declaração dos pais, o estudante deverá apresentar declaração de próprio punho sobre as informações solicitadas.

119159435

1. Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside: DECLARAÇÃO INFORMANDO SITUAÇÃO DO PAI 

2. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando PÁGINAS DO CONTRATO DE TRABALHO DA CTP DE CAIQUE G S ( CANDIDATO ) 

3. Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: ELIENE G S ( MÃE ) CAIQUE G S ( CANDIDATO ) 

119159778 DECLARAÇÃO ESCLARECENDO INFORMANDO COMO SE MANTÉM SEM A BOLSA DE AUXÍLIO ESTUDANTIL

119160428
Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio: se for o caso; 

Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside; Cópia dos 3 últimos contracheques.

119160656

1) Documento de Identidade e CPF: Regina Maria; 2) Certidão de Casamento dos pais; 3) Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside; 4) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a 

página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: de Natália, Regina e Elisangela; 5) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: de 

Regina Maria; 6) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: de Regina Maria; 7) Esclarecer a rende de R$ 288,00 que Regina Maria declarou.

119161042 1) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Da candidata; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: da candidata.

119161678
1) Cópia de certidões ou documentos referentes à tutela, adoção, termo de guarda e responsabilidade ou outras expedidas por juiz, quando for o caso. Caso não possua documentação legal, deverá apresentar declaração de próprio punho do responsável da família relatando a situação: 

Bárbara da E. da Rocha (prima que reside a estudante).

119161945

1) 

Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;

2)Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando se recebe ou não pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside; 3)Declaração do Ricardo Fiorino que comprove a situação apresentada e cópia do documento de identidade do Ricardo Fiorino.

119162179 Comprovantes de renda da Sra. Maria Neide F.M. (mãe) que se identifica como pensionista. Apresentar conforme Edital (item 2, VI,a), b)): a) Extrato de pagamento do Benefício atualizado; b) cópia dos comprovantes de remuneração dos últimos 3 meses.

119162399
Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado; 

119162763 1) Esclarecer comprovantes de residência com endereços distintos.

119163222
1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: da candidata; 2) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos 

os valores recebidos: da candidata; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: da candidata.

119163913

1. Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: 

2. Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família: 

119164058 1) Declaração que não exerce nenhuma atividade remunerada do candidato; 2) Carteira de trabalho de Wellington e Flavia.

119164189

Documento de Identidade e CPF: do Pedro; Cópia dos 3 últimos contracheques: do Pedro,se for o caso; Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando. Do Pedro; Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa 

Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: do Pedro; Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: do Pedro; Declaração de próprio punho informando o 

tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: do Pedro; Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: do Pedro,se for o caso.

119164309 1) Apresentar comprovante de residência da genitora, comprovantes de rendimento da mãe; 2) Declaração informando como o candidato se mantém financeiramente e se recebe auxílio financeiro da genitora; 3) Justificar motivo de estar residindo com a tia.

119164642 Cópia da carteira de trabalho,conforme previsto no edital de todos os membros da composição familiar (páginas de identificação,último contrato de trabalho com página seguinte em branco e atualizações salariais). Observa que foi solicitada uma analise anterior.

119165169 1) Declaração de isento de renda de Rosinete.

119165363
1) A declaração de renda da Sra. Marizete (tia) está com o valor ilegível, favor especificar a renda mensal. Não foi possível compreender,pois o valor informado no quadro familiar está diferente; 2) Declaração da candidata informando a situação (vínculo) com a sua mãe, incluindo endereço e declaração de renda da mesma. Declaração informando há quanto tempo reside com a 

tia . Declaração informando se recebe pensão da mãe. (Tatiana Rodrigues da Silva).

119166597
Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: da mãe;Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores 

recebidos: aluna,pai e mãe-distintas.

119166733
1) Cópia dos 3 últimos contracheques: Jefferson e Daniel; 2) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: de Daniel; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar 

comprovante conforme link em edital: Jefferson e Daniel.

119166979 Carteira de trabalho do candidato incompleta (páginas de identificação,último contrato de trabalho com a página seguinte em brancoe atualizações salariais.
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119167187

1) Cópia da carteira de trabalho do candidato, do padrasto e da mãe: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a

página seguinte em branco e atualizações salariais. (deverá identificar as cópias com o nome

do integrante da família) Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de

próprio punho informando.

2) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou

atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou

arrendamento, informando sua renda média mensal.

119167721

Apresentar cópia da Certidão de Casamento (dos pais ou do candidato, quando for o caso). Em caso de

união estável, deverá apresentar declaração assinada pelo casal. Em caso de divórcio,

deverá apresentar cópias da averbação, partilha de bens e documentação referente a

pensão alimentícia. Em caso de separação sem reconhecimento legal, apresentar

declaração de próprio punho do responsável informando se recebe (ou não) pensão

alimentícia, com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não

reside.

119168036 1) Documento de Identidade e CPF: mãe e candidata.

119168280 Declaração de isento do imposto de renda de Fabiana.

119168361 1) Cópia do Cadastro Nacional de Informações Sociais, emitido através do portal meu INSS (www.meu.inss.gov.br); por parte da mãe.

119168816 Cópia dos 3 últimos contracheques: do genitor.

119168866 1. Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando ESTER

119170009
1. Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: 

2. ESCLARECER SE OUTRAS PESSOAS INTEGRAM A COMPOSIÇÃO FAMILIAR

119170017 1) Documento de Identidade e CPF: Lea.

119170156 1) Documento de Identidade e CPF: Elizabete; 2) Cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração informando: de Yuri e Elizabete.

119170392
DOCUMENTOS INFORMANDO SITUAÇÃO DOS AVÓS MATERNOS ( RENATO GIEHL; ELZA FRITZ GIEHL ), QUE CONSTAM COMO DEPENDENTES NOS IRPF DA MÃE ( MARISA J G F )

SE RESIDEM COM A CANDIDATA ? SE SIM: DOCUMENTOS CONFORME EDITAL SE NÃO : COMPROVANTES DE RESIDêNCIA
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