
REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

119161335 1)documentação geral. 2) comprovantes de renda. 3) comprovantes de despesa de todos os membros familiares, incluindo o candidato. 4) conforme prioriza o anexo IV- documentos necessários para comprovação de renda familiar bruta mensal.

119149977 1)Documento de Identidade e CPF (irmão Samuel). 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edita (do candidato e sua mãe). 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (candidato e mãe).

119146814

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) 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 de contrato de trabalho do candidato; 4) 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; 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 todos os membros; 6) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens; 7) 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.

119152603
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: No caso, a mãe Flávia Galdino do Nascimento; 3) Cópia da Certidão de óbito, em caso de 

pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos.

119166288 Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside: em nenhum documento foi esclarecido que os pais são separados. Falta documento do pai.

119150651 o        Cópia dos 3 últimos contracheques (irmão Lucas). 

119143905 1) Quadro de composição familiar.

119133706

1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATO, IRMÃO MICHAEL, PAI 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 (CANDIDATO, IRMÃO MICHAEL, PAI E MÃE). 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 (ÁGUA E LUZ). 

119146482

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 , IRMÃO ( COMPLETA )

2. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: ALUNO E TODOS OS FAMILIARES QUE RESIDEM NO MESMO DOMICÍLIO

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: REFERENTE AO ALUNO ( INFORMAR QUE ESTÁ DESEMPREGADO ) AO PAI E IRMÃO

4. Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens:  REFERENTE A MÃE , JÁ QUE CONTRIBUI COM INSS COM VÍNCULO INFORMAL DE TRABALHO 

5. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: REFERENTE AO ALUNO , CASO JÁ TENHA TIDO VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO

119163913

1. Documento de Identidade e CPF: DO PAI  

2. Cópia dos 3 últimos contracheques DO PAI E DA PRIMA COM QUEM MORA

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 DO PAI E DA PRIMA 

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

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: DO ALUNO E DO PAI  

6. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: DA PRIMA

7. 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.

8. PRECISA APRESENTAR COMPROVANTES DO PAI E DA PRIMA COM OS ÚLTIMOS CONTRA CHEQUES MESMO QUE TENHA SIDO DEMITIDA

119139736 1) Quadro de Composição Familiar

119143581

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 (ÁGUA E LUZ). 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) APRESENTAR COMPROVANTE DE RENDA DA MÃE. 4) DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS PAIS.

119156314 1)Apresentar comprovante de renda declarada no Imposto de Renda 2018 referente a pessoa jurídica Lillo do Brasil End. e Com. Prod. Infantis (pai José Eduardo de Queiroz).

119158007 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 (NO CASO DA IRMÃ ANA PAULA).

119145672 1) Comprovantes de despesas

119140339 1)Cópia dos 3 últimos contracheques (Osias). 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 todos os membros familiares maiores de 18 anos, incluindo o candidato). 3) Comprovantes de despesa, conforme edital.

119154930 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 REGINA CÉLIA 2. APRESENTAR INFORMAÇÕES DO GENITOR DO CANDIDATO

119132653

1. Documento de Identidade e CPF: ALUNO, PAI E MÃE 

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

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 VEIO INVOMPLETO - REFERENTE ALUNO MÃE E PAI

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

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: REFERENTE MÃE E PAI 

6. 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: 

7. DOCUMENTAÇÃO CONFORME ANEXO III , PARTE II, ALÍNEA VII, LETRAS A E B, SE HOUVER A ÚLTIMA.

119162488 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119138586 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 

119156592

1. Documento de Identidade e CPF: ANDRÉ VICTOR 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 ANDRÉ VICTOR E SIMONE DE ABREU

3. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: ANDRÉ VICTOR E SIMONE DE ABREU 

4. Declaração de próprio punho informando que está desempregado e 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: 

5. Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: SIMONE DE ABREU 

6. 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:  
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119166733

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

Jefferson Gomes e Daniel Gomes; 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: Jefferson Gomes e Daniel Gomes; 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)   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.

119167721
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 (PAI DA CANDIDATA E TIA). 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 (ÁGUA E LUZ).

119167072 1) Declaração de Imposto de Renda (2018)

119169406
1) Cópia da carteira de trabalho do irmão (pág. do último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco e atualizações salariais - anexo III, item 2, b); 2) Cópia de declaraçãop de imposto de renda de todos os membros maiores de 18 anos (item 2, c); 3) Cópia da certidão de casamento dos pais ou união estável, ou em casos de divórcio 

apresentar cópia da averbação (item 1, c, d); 4) Declaração de próprio punho do candidato, informando se está desempregado, se recebe pensão, ou outros valores (item VII, a).

119144668

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: de todos os 

membros da família; 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 candidata; 4) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água.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.

119143141

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: DECLARAÇÃO ENVIADA ESTÁ ILEGÍVEL 

3. Cópia dos 3 últimos contracheques CÓPIAS ENVIADAS ESTÃO ILEGÍVEIS 

119137124 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.

119143078

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: do 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: do 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; 5) Esclarecer pensão da avó e apreesentar comprovantes, por meio de declaração.

119166254

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 

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 OS MEMBROS DA FAMÍLIA 

3. 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: 

119150211
1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 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 (da candidata). 3)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 

(2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 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.

119145795

1. Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado; NÃO ASSINOU

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 FALTAM AS FOLHAS EM BRANCO DA CARTEIRA DA MÃE

119133358
Faltou esclarecer qual a atividade que o padrasto desempenha; Desempenha atividade de qual natureza?  Tem CNPJ ativo? Se for uma empresa, deverá  trazer os COMPROVANTES DE RENDA do item V- Empresário, microempresário e comerciante que consta no anexo III do edital acima; Se for autônomo, deverá trazer a documentações pedidas no item II – Trabalhador 

autônomo ou profissional liberal;

119169472 1)Cópia da carteira de trabalho: último contrato de trabalho com a página seguinte em branco De Maria de Lourdes da Silva Moura; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Maria de Lourdes da Silvva Moura e Licia Beatriz.

119146068

1. Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; DA MÃE DAMIANA DAYSE DE MENEZES 

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: INFORMA SE RECEBE PENSÃO DO PAI FALECIDO E SE A MÃE RECEBE PENSÃO DO IRMÃO GABRIEL MENEZES LIMA NEVES 

119162941

1)Cópia dos 3 últimos contracheques: de Edilson Bezerra Ramos; 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. Da página seguinte em branco (do genitor)/ páginas 10 e 11 de Rafael B. Ramos; 3) 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 composição familiar; 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: de todos.  

119137108 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: contas em geral.

119132873 Explicar, por meio de declaração, quem habita o imóvel Av. Getúlio Vargas 1497- Arroio Silva- Balneário Arroio Silva, bem como a quem pertence este imóvel, cuja conta de luz se encontra em nome de Moacir da Silva.

119130473
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 (ASSINAR DECLARAÇÃO SEM RASURA). 2) Preencher corretamente o Quadro de Composição Familiar de acordo com as declarações apresentadas pelo candidato e por sua mãe, 

cuja renda percebida indicada é de R$ 370,00 cada.

119150342 1) Quadro de composição familiar.

119156063

1) Documento de Identidade e CPF: irmão Jyan Marcelo R. Sampaio; 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;

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 Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 5)  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 maiores de 18 anos; 6) 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; 7) Mãe Shirlene declarar se recebe ou não pensão almentícia do filho Jyan Maecelo Rolemberg Sampaio.   

119168701

1. Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado;

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

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: REFERENTE A MÃE DO ALUNO E PAI
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119152158 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119170156

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) 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.

119140151 declaração de próprio punho justificando como as despesas são custeadas (Emilly).

119149309

1) Declaração de União Estável dos pais. 2)Cópia dos 3 últimos contracheques (Renatao e Ashele). 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 (Aghata e Daniele). 4) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 

Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (todos os membros da família maiores de 18 anos. 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 de que está desempregada e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento, e os valores recebido (Aghata e Daniele).

119163222
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 (mãe da aluna). 2) o	Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja 

isento, apresentar comprovante conforme link em edital

119168557 1) Cópia da carteira de trabalho; último contrato de trabalho com a página em branco e alterações salariais da candidata. 2) Comprovante de pagamento do INSS do Airton Freire da Silva.

119158756
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 DE CONTRATO DE TRABALHO). 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em 

edital (CANDIDATA, PAI, 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 (CANDIDATA).

119131966

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.

119153382
1)declaração de Ednalete dizendo que não exerce atividade remunerada, se recebe pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos. 2) declaração de Ednalete explicando a origem da renda explícita no extrato bancário no valor de 998 reais. 3) declaração de Camila explicando a origem da renda explícita no quadro de 

composição familiar, no valor de 987 reais. 4) declaração explicando quem é Paulo Félix da Silva, titular da conta de água.

119157239

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 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 TODOS MAIORES DE 18 ANOS 

3. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: DE TODOS MAIORES DE 18 ANOS  

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: DE TODOS MAIORES DE 18 ANOS 

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: DE ÁGUA E LUZ

119157297

1. Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: EM CASO DE FALECIMENTO DOS PAIS

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: REFERENTE AO DOMICÍLIO FAMILIAR

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.

119156843
1) apresentar cópias das contas, dos dois meses anteriores a matrícula, de luz, água, telefone, condomínio, aluguel, financiamento e IPTU. Caso não esteja em nome de um dos membros  da família, é necessário justificar a situação mediante declaração. 2) cópia da carteira de trabalho da candidata e Nilma. 3) declaração se exerce ou não atividade remunerada, se recebe pensão, 

pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores para a candidata e Nilma. 4) Declaração de isenção de imposto de renda para a candidata e Nilma.

119168086 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. Página de contrato de trabalho do pai Alexandre Mendes e candidato.

119164189

1)Documento de Identidade e CPF. 2)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 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. 5)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 6)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. 7)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens. 8)Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho (SE FOR O CASO).

119154613 1) Comprovante de residência dos pais, incluindo comprovante de renda dos mesmos; 2) Declaração dos pais, informando há quanto tempo o estudante reside com a tia ( caso não for possível a declaração dos pais, o estudante deve apresentar declaração de próprio punho sobre as informações acima); 3) Item 3.1 e 3.1.1 do edital.

119138918

1) Documento de Identidade e CPF; 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;

3) não reEm 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 side; 4) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 5) Cópia dos 3 últimos contracheques; 6) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto 

de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital; 7) 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; 8) 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. (Todos os itens conforme o edital).

119132611

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 AVÓ (PÁGINA DE CONTRATAÇÃO) E 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  

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 CANDIDATA E DA AVÓ 

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.

119164684

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 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; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens; 4) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água.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) Declarar como a família sobrevive.

119149529 Todos os documentos conforme anexo III, parte 2, alínea VII referente ao aluno e sua mãe.
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119160656
1) Documentação Geral (Identidade e CPF) de todos os membros familiares ou certidão de nascimento, conforme anexo III, a, b, c.; 2) Cópia da Certidão de casamento da mãe, ou união estável ou separação; 3) Comprovantes de renda da irmã Elisângela e cópias da carteira de trabalho; 4) Cópia da carteira de trabalho da mãe (págs do último 

contrato de trabalho com a pág seguinte em branco e atualizações salariais (item 2, b); 5) Cópia da Carteira de Trabalho da candidata (item 2,b); 6) Cópia da declaração de Imposto de Renda de todos os membros familiares dos maiores de 18 anos.

119137158

1) Documento de Identidade e CPF: de todos os membros acima de 18 anos; 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;

3) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 4) Cópia dos 3 últimos contracheques: de todos membros acima de 18 anos; 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 todos os 

membros acima de 18 anos; 5)  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 acima de 18 anos; 6) 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 os membros acima de 18 anos; 7) 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: de água e de luz; 8) 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.

119147585

1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Leonardo da Silva/ Lúcia Penha; 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: Leonardo da Silva/ Lúcia Penha;  3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: Leonardo da Silva/ Lúcia Penha; 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.

119130855
1)Documento de Identidade e CPF (CANDIDATA). 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 (CANDIDATA). 3)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar 

comprovante conforme link em edital (CANDIDATA). 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 (CANDIDATA / INFORMAR TAMBÉM SE RECEBE OU NÃO PENSÃO POR MORTE DE SEU PAI)

119167593 1) Cópia da carteira de trabalho: páginas dos contratos de trabalho até a pág. seguinte em branco.

119132459 1)declaração de que não exerce atividade remunerada (Felipe). 2) Cópia da declaração do imposto de renda. Caso jesa isento, apresentar comprovante conforme link no edital (Felipe, Sineval, Elenir e Mariana). 30 declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, com renda média mensal (Mariana).

119165575
1)Documento de Identidade e CPF (do candidato). 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) 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). 4) 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 irmão e da mãe).

119152051 1) Cópia dos 3 últimos contracheques: Meses- Abril, Maio e Junho dos pais ou Março, Abril e Maio; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Do aluno (isenção).

119149090
1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 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). 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 E MÃE).

119161945

1. Cópia dos 3 últimos contracheques: RICARDO FLORINO 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.RICARDO FLORINO

3. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: RICARDO FLORINO 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 RICARDO FLORINO 5. Documento de Identidade e CPF: RICARDO FLORINO

119132001 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 (PAI). 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (PAI, IRMÃ E CANDIDATO)

119166107 Documentação de renda do pai do candidato, uma vez que ele ainda reside no mesmo endereço que o restante da família. 

119144626
Trazer declaração do locador onde conste o valor atualizado do aluguel, pois o contrato apresentado está vencido e em nome de outra pessoa, será necessário explicar a situação mediante declaração.  Trazer IRPF da mãe e da candidata, em caso de isento, acessar a página da receita federal e imprimir a página onde esteja escrito que a declaração não consta na base de dados. 

Trazer também contas de água e internet, por exemplo. 

119150083 Trazer página do contrato da CTPS do pai do candidato(último contrato assinado, próxima página em branco), trazer outros comprovantes de despesas, como contas de água, internet, telefone fixo ou móvel)

119167797

Entregar declaração de imposto de renda de todos os 5 membros do grupo familiar. Em caso de isenção, deverá entrar neste link http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/mobile/restituicaoMobi.asp e imprimir a tela em que aparece que “sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal” 

 Faltaram as cópias dos dois últimos meses das contas de luz, água, internet, telefone fixo e/ou móvel, IPTU, aluguel e/ou financiamento, dentre outras despesas. 

 *É ideal que entreguem contas em nome de cada um dos membros familiares (carta, fatura de cartão(parte de trás onde consta o endereço)e etc..) como forma de comprovarem que residem no endereço citado.* Mas se não tiver, não tem problema.

 Faltaram as cópias da carteira de identidade e CPF da Lidiane. Faltou cópia da página em branco posterior à página do último contrato e cópia das atualizações salariais da carteira de trabalho da Lidiane. 

 A declaração de autônoma entregue não é válida pois é de 2018. A Lidiane deverá fazer uma declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens. 

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

 A Lidiane exerce trabalho informal ou está regularizada no INSS? Tem cópia da guia de recolhimento do INSS referente ao último mês?? Se tiver, deverá trazer uma cópia. Se pagar (Microempreendedora Individual)? Tem CNPJ ativo? Ser for microempreendedora deverá anexar uma declaração contábil de retirada de pró-labore referente aos três últimos meses. E anexar cópia 

da declaração anual do Simples Nacional (DASN/SIMEI). 

 Faltaram as cópias das páginas das atualizações salariais da carteira de trabalho do Héricles e do Jeffenin. 

 O Héricles, o Jeffenin, a Anerccy e a Averian estão empregados, desempregados, aposentadas? Quem estiver desempregado deverá fazer uma declaração de próprio punho informando que está desempregada(o) e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento, e os valores percebidos. Se tiver alguém aposentado, deverá olhar no 

edital os documentos que deverão ser entregues.

 Favor esclarecer via declaração a situação de renda de cada um integrante da família. E fazer as devidas comprovações.

 O pai do Héricles e o pai do Jeffenin paga pensão? Se sim, entregar declaração assinada pela parte cedente, com valor e cópia da carteira de identidade deste, e entregar cópia do documento comprobatório da pensão alimentícia (contracheque, extrato bancário ou outro, referente aos três últimos meses). Caso não recebam pensão, o Héricles e o Jeffenin deverão fazer uma 

declaração dizendo que não recebem pensão.

 Entregar cópia de um comprovante de residência do pai do Héricles e um comprovante de residência do pai do Jeffenin.

 Faltaram as cópias das atualizações salariais da carteira de trabalho do Héricles. Héricles está empregado ou desempregado? Em caso de desemprego, deverá fazer uma declaração de próprio punho informando que está desempregado e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento, e os valores percebidos.

 Faltaram as cópias das atualizações salariais da carteira de trabalho do Jeffenin. Jeffenin está empregado ou desempregado? Em caso de desemprego, deverá fazer uma declaração de próprio punho informando que está desempregado e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento, e os valores percebidos.

 Faltou cópia da página de identificação da carteira de trabalho da Averian.(página da foto)

 No total de rendimentos familiares, o Héricles disse que é R$130,00. Favor esclarecer como a família sobrevive com esse valor. Dizer qual o valor total que a família recebe por mês. E fazer as devidas comprovações. 

 Faltaram as cópias das atualizações salariais da carteira de trabalho doa Aneracy.

 As cópias das carteiras entregues estão meio soltas, desconexas. Nas cópias que for entregar, favor identificar de quem é a carteira. Deverá trazer as carteiras de trabalho originais.119148581 Apresentar comprovantes de despesas:  contas de luz, água, telefone, internet, entre outros, conforme edital. 

119141068
1) 2. VII Quando do lar: declaração de próprio punho informando que está desempregado e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos. 2) Para Rute: a) declaração informando se a avó materna mora na mesma residência. Caso não, apresentar comprovante de residência da 

avó do outro endereço. b) apresentar toda a documentação de renda da avó, bem como RG e CPF.

119135821
1) Documentação conforme anexo III, parte 1, letra C, referente a situação de divórcio  dos pais da aluna, declaração informando recebimento de pensão alimentícia e comprovante de residência do familiar com o qual a aluna não reside. Em caso de falecimento, documentos conforme letra D da mesma parte do anexo III; 2) Documentação conforme anexo III, parte 2, letras C 

(2018) e E referente a aluna; 3) Documentos conforme anexo III, aprte 2, alínea III, letra D referente a irmã da aluna (Maria da Guia)

119159435 1) cópia da identidade e cpf. 2) comprovantes de rendimentos, em casos de desemprego, de próprio punho informando o desemprego. 3) cópia da carteira de trabalho (pags de identificação, último contrato de trabalho com a pag seguinte em branco e atualizações. 4) declaração de imposto de renda. 5) comprovantes de despesas do candidato.

119160185 FALTA QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR. PREENCHER E CONFERIR TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM EDITAL
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119139524

1) Documento de Identidade e CPF: da candidata e de sua irmã Agnes Saide; 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: declaração constando o valor recebido da Pensão Alimentícia; 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. Da candidata e sua irmã Agnes Saide; 4) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: da candidata e sua irmã 

Agnes Saide.

119142519 Declaração de próprio punho de Maria de Fátima B. G. M. Lopes, informando a atividade remunerada que exerce e os devidos valores.

119141440
1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 3)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.

119145282 1) Comprovante de despesas (Anexo III,3) - Declaração da prefeitura informando que a casa que vive é uma doação, visto que a mesma informa nos documentos de fls. 10 que a casa foi "dada pela prefeitura. 2) Declaração do tio da candidata informando que a mesma reside no endereço informado.

119158146
Comprovantes de renda de todos os mebros familiares: 1) cópia da carteira de trabaloho, pags de identificação, último contrato de trabalho e atualizações salariais grampeadas, separadamente, por pessoa. 2) cópia da declaração de imposto de renda. 3) em casos de desemprego, declaração de próprio punho informando que está desempregado e se exerce  trabalho esporádico. 

4) comprovantes de despesa

119131209

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 membros 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: todos os membros da família; 3) 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: só encaminharam apenas 1 mês, enviar do outro.

119157556 O Edital diz que em caso de divórcio, deverá ser entregue cópia de averbação e partilha de bens. Favor entregar a referida cópia;

119143997
1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATA). 3) DECLARAR SE A IRMÃ ANDRESSA RESIDE OU NÃO COM A CANDIDATA (CONSTA NA DOCUMENTAÇÃO, PORÉM NÃO ESTÁ 

INSERIDA NO QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR).

119162399 Quadro de composição familiar.

119164626
1) Documentação conforme anexo III, parte 1, letra C ou D comprovando separação ou falecimento do pai da aluna, declaração se recebe pensão ou não e comprovante de residência do familiar que não reside com a alauna. 2) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea VII, letras A e D (2018) referente a aluna. 3) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea VIII, 

letra B referente a mãe da aluna. 4) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea III, letras C e D referente ao padrasto da aluna. 5) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea III, letras B, C e D referente ao irmão da aluna.

119139126 1) cópia da carteira de trabalho ou declaração de que não possui. 2) declaração de isenção de imposto de renda. 3) declaração de que não recebe nenhum provento e não exerce atividade remunerada.

119156746

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 quanto à Pensão Alimentícia do pai se recebe ou não.

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 mãe, padrasto e candidato. 

3. 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

119149707 1) Cópia dos 3 últimos contracheques: Matheus Salgado Mael; 2) Declaração de próprio punho informando que está desempregado 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: Isabela Salgado /Matheus Salgado.

119154396
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 (CANDIDATA). 2)ópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATA). 

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 (CANDIDATA, PAI E MÃE).

119152310 1) declaração de próprio punho do responsável informando se recebe (ou não) pensão alimentícia, com valor, do pai da candidata. 2)cópia da carteira de trabalho da candidata, conforme edital. Caso não possua, fazer declaração de próprio punho informando. 3) cópia da declaração de ajuste anual do imposto de renda (2018) da candidata ou declaração de isenção.

119132085 Demais informações podem ser acessadas no anexo III do edital que se encontra neste link: https://acessograduacao.ufrj.br/processos/2019-1/acesso-2019/editais-acesso-2019/2019-Edital_908-2018-Acesso_SiSU.pdf

119137580 1)declaração de próprio punho de Eloisa, informando que está desempregada e se exerce ou não trabalho esporádico. 2) cópia da declaração de imposto de renda de todos os membros da família, incluindo o candidato. 3) comprovantes de despesas (anexo 3,3)

119144414 1) cópia do RG de Diego. 2) cópia da carteira de trabalho: páginas descritas no edital. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho informando (Diego).

119161296 1) Cópia dos 3 últimos contracheques: do irmão Peterson Carlos Oliveira (consta a CTPS assinada); 3 últimos comprovantes de pagamento de aposentadoria do pai: Luiz Carlos Simões.

119131576
1) 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; 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: do pai e da mãe; 3) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água.

119145119

119147747

1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 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 e irmão Gabriel). 3)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 

Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (candidato, mãe e irmão). 4)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (em caso de desemprego). 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.

119134281
1) para todos os membros da composição familiar, maiores de 18 anos: cópia da carteira de trabalho, pags de identificação, último contrato de trabalho com a pág seguinte em branco e atualizações salariais. 2) para Waldir e Saulo: declaração de próprio punho, informando se exerce ou não, algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentíia, renda 

de aluguel e/ou arrendamento, informando os valores. 3) RG e CPF de Waldyr. 4) declaração de próprio punho informando que Inês não recebe pensão alimentícia e nenhuma renda do pai dos seus filhos.

119150766 1) Cópia da identidade e cpf  de todos os membros familiares, conforme anexo III, item 1, A e B; 2) Comprovante de despesas, conforme anexo III, item 3.

119153366
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; 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: dos membros; 3)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. 

119158112

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 com valor de pensão alimentícia recebido pelo candidato e sua irmã Thainá Cunha; 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. Referente ao contrato de trabalho do candidato; 3) 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 maiores de 18 anos; 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: mãe deve declarar se recebe ou não pensão dos filhos Danah Ramos da Cruz e Lucas Ramos Moreira, assim como os valores.

119170083 1) 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. 2) Cópia da declaração do ajuste anual do Imposto de Renda (2018) do padrasto Marcos.

119160410

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

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: DO CANDIDATO

119169383
1) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio: dos genitores; 2) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: do genitor; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: todos os membros; 4) 

Informe se Lizandra Damasceno reside no mesmo endereço do candidato. Sendo Positivo, inclui-la na composição familiar.
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119156534

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 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)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

119138667 INCLUIR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A IRMÃ DA CANDIDATA (TAINARA).

119154273

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

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: REFERENTE AO ALUNO ( INFORMAR QUE ESTÁ DESEMPREGADO COMPLETA )E MÃE INFORMAR QUE É DO LAR COMPLETA 

119158764 1) Comprovante de Residência; 2) Comprovantes de despesas

119159778 cópia da carteira de trabalho: pág seguinte em branco do último contrato de trabalho assindado (pág 14) do candidato. 2) caso esteja com a carteira assinada, apresentar cópia dos 3 últimos contracheques (Filipe). 3) declaração informando como se mantém. 4) comprovantes de despesas conforme edital ou declaração informando. (Filipe)

119146872

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 PAI MARCIO, DA IRMÃ TAINÁ

2. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: DO PAI MARCIO, DA IRMÃ TAINÁ,DA IRMÃ, DA IRMÃ CLAUDINEA

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. DECLARAÇÃO DA IRMÃ THAINÁ INFORMANDO SE RECEBE OU NÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FILHO JOSHUA BONIFÁCIO

119167828
1) Documentação conforme anexo II, parte 1, letra c para caso de separação sem reconhecimento legal (declaração informando recebimento de pensão alimentícia com valor e comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside. Em caso de falecimento desse familiar, documento conforme a letra d; 2) Documentos conforme 

anexo III, parte 2, alínea VII, letra a, letra d (exercício 2018) referente a alauna; 3) Documentos conforme anexo III, parte 2, alínea VII, letras a, b e d (exercício 2018) referente ao padrasto da aluna; 4) Documentos conforme anexo II, parte 2, alínea VI, letras D e E referentes a mãe da aluna.

119164058
1) Declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada do candidato. 2) cópia da carteira de trabalho: paginas de identificação, último contrato de trabalho e pág seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho (Erick, Wellington e Flavia). 3)cópia da declaração de imposto de renda. Caso seja isento, acessar link 

disposto no edital e imprimir a tela  com a frase: "sua declaração não consta na base de dados da receita federal" do candidato.

119134752
1. Cópia dos 3 últimos contracheques DO PAI IVANIR ( ESTÁ ILEGÍVEL O MÊS DE MAIO/19 )ENVIAR TAMBÉM O MÊS DE MARÇO

2. 3 ÚLTIMOS COMPROVANTES DE APOSENTADORIA DO PAI 

119168777

1) Documento de Identidade e CPF: De todos os membros da família; 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;

3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: De todos acima de 18 anos; 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: De todos acima de 18 anos; 5) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: para os trabalhadores informais.

119137310

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.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.

119158798

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) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais 

falecidos; 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. ( Do candidato); 5) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: do 

candidato; 6) 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; 7) 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.

 


119139964 1) RG e CPF (Larissa e Ana Paula). 2) declaração de que não exerce atividade remunerada (Larissa). 3) cópia da carteira de trabalho: pag do último contrato de trabalho (mesmo que esteja em branco) com a pag seguinte em branco e atualizações salariais (Larissa e Ana Paula). 4) declaração de siento do imposto de renda, conforme link no edital.

119166898

1) Cópia dos 3 últimos contracheques: Vanessa Reis; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Larissa Reis/ Vanessa Reis; 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: Larissa Reis/ Vanessa Reis; 4) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: Larissa Reis/ Vanessa Reis; 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. 

119148997
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 membros familiares). 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 (mãe da candidata). 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (candidata).

119152815

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 REFERENTE AO PAI, ALUNO E MÃE ( COMPLETO CONFORME EDITAL )

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

119136835 1. ESCLARECER SE MARIA TEREZA DE CONCEIÇÃO E JOSÉ HENRIQUE DAMASCENO COMPÕE ( OU NÃO ) A RENDA FAMILIAR, VISTO QUE AO QUE PARECE RESIDEM NO MESMO ENDEREÇO.

119144147 1)cópia da carteira de trabalho: pag do último contrato de trabalho com a pag seguinte em branco e atualizações salariais do candidato.

119150758 1) Cópia do IPTU com o endereço do imóvel; 2) Caso um dos comprovantes de despensa não esteja em nome de um dos mebros da composição familiar, é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família; 3) Explicar a conta de condomínio  em nome de Adalberto Santos da Silva.

119160428 1) Cópia da certidão de casamento, união estável ou divórcio; 2) Comprovantes de renda: a) cópia da declaração de imposto de renda;b) declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão alimentícia do filho.

119144854 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 E IRMÃO). 2) comprovantes de despesa.

119144715

1) Cópia dos 3 últimos contracheques: da mãe Simone; 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. Do candidato, da irmã Maria, da mãe Simone; 3)  Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 

(2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: do candidato, da irmã Maria, da mãe Simone; 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: do candidato, da irmã 

Maria, da mãe Simone; 5) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água. 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; 7) Declaração informando 

valor do auxílio-doença.
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119143646

1) Documento de Identidade e CPF: de todos os membros; 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;

3) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 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 membros acima de 18 anos;  5) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de 

Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: de membros acima de 18 anos; 6) 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 membros 

acima de 18 anos; 7) 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.

119159003
1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATA, IRMÃ E GILVAN). 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 

(IRMÃ). 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 (GILVAN)

119149854
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 (CANDIDATA E IRMÃ). 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.

119146597 1)Cópia dos 3 últimos contracheques (do padrasto). 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 (do candidato).

119147438
1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (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 (CANDIDATA)

119134516 Cópia da carteira de trabalho: último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco da mãe e do pai do candidato.

119130423
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 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. 4)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens. 5) Incluir informação no que diz respeito ao genitor.

119133081

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, PAI E IRMÃ). 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 (TODOS OS MEMBROS DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR). 3)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.

119169040
1)Cópia da Certidão de Casamento (dos pais). Em caso de divórcio, apresentar cópias da averbação. 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. 2) cópia da certidão de óbito do 

pai.

119160533 1) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea 3, letra A e D.

119155473

1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2) 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)Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos. 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 (MAIORES DE 18 ANOS). 5)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (MAIORES DE 18 

ANOS). 6)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 (MAIORES DE 18 ANOS). 6)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.

119161880 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119141319 1) cópia do documento de identidade, cpf, certidão de casamento de pais ou separação. 2) no caso de residir sozinho, comprovantes de residência dos pais e do estudante (incluindo comprovante de rendimento dos mesmos) 3)caso não for possível, apresentar declaração de próprio punho sobre as informações do item anterior.

119159817
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) Declarar onde reside o pai/ situação conjugal dos pais, uma vez que foi encaminhada uma certidão de casamento de ambos e o mesmo não consta no quadro de composição 

familiar.

119157336
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 JULIANA ALVES E JOSETE ALVES  2.Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: JULIANA 

ALVES E JOSETE ALVES 3.Declaração de próprio punho informando que está desempregada  JULIANA ALVES

119131411

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. 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 PÁGINA DE CONTRATO DE TRABALHO

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

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: DA CANDIDATA 

6. 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: DE ÁGUA E LUZ 

119168816
1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATA, MÃE E AVÔ). 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 E DOS PAIS). 3)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (DA CANDIDATA E DOS PAIS).

119136518
1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 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. Caso seja o caso, 	Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis 

legais falecidos

119149757 1) explicar através de declaração quem é Fernando Luiz de Andrade Silva, titular da conta de luz.

119159273
Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado.

119147446

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: do candidato; 2) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: da mãe; 3) 

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: 

constando valores de despesas; 4) Declaração da mãe em que conste ou não recebimento de seguro-desemprego e o valor recebido, se for o caso.

119147836
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: Eloízio da Silva Andrade; 2) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de 

bens: Eloízio da Silva Andrade; 3) 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.

119167878 1) comprovantes de despesas conforme edital.

119137849
1)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (ALEX E EDILZA). 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)Documento de Identidade e CPF (MÃE)
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119149951 Faltou o Imposto de Renda de pessoa física de todos os integrantes da família; Em caso de isenção, tem um link no edital que gera uma declaração dizendo:  sua declaração não consta na base de dados;

119163997 1) Cópia dos 3 últimos contracheques (da empresa Instituto de Psicologia Clínia Educacional  - CID Santos Ferreira)

119139299
1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 2)o	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.

119147022
Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado.

119161199 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 (MÃE DA CANDIDATA)

119167187

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

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 (PADRASTO E MÃE). 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 (PADRASTO, MÃE E CANDIDATO).

119147886
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: se for o caso; 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. Parte do contrato de trabalho (candidato) e também da mãe Edileuza Souza.

119147527 1) caso o estudante solteiro não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes conforme anexo 3, item 3.1 do edital.

119145729
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 (DECLARAR VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA). 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) Se a mãe recebeu  Seguro-Desemprego nos meses março, abril e maio, encaminhar comprovantes ou declaração (datar e assinar as declarações enviadas).

119161678
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 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.

119156275 Quadro de composição familiar.

119131160 1) declaração de não renda de Fernanda e Danielle. 2) cópia da carteira de trabalho: páginas descritas no edital (Fernanda)

119144032

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) O candidato precisa declarar sua forma de sobrevivência, por meio de comprovante de renda ou declaração de próprio punho.

119160868
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 JULIANA CARVALHO CHAGAS 2. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: JULIANA 

CARVALHO CHAGAS 3. Declaração de próprio punho informando que está desempregada de JULIANA CARVALHO 

119139671 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.

119136364 1) Cópia do documento de identidade do candidato; 2) Cópia da certidão de casamento dos pais; 3) Comprovante de renda do candidato; 4) Cópia da declaração do Imposto de Renda (2018); 5) Declaração de próprio punho informando se recebe pensão; 6) Caso desempregado, declaração de próprio punho informando se está desempregado.

119148426 1) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda mpedia mensal; 2) cópia declaração de imposto de renda

119143183

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. Cópia dos 3 últimos contracheques DO TIO E DO PAI

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 DO TIO DO PAI E DA ALUNA

5. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital:  DE TODOS - ALUNA MÃE PAI E TIO

6. 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 - ALUNA MÃE PAI E TIO

7. Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: DE TODOS - ALUNA MÃE PAI E TIO 

8. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: CASO OCORREU

9. 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: 

119167412

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)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso 

seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (candidata, mãe e irmã Isabella). 4)Declaração referente a mãe da aluna sobre recebimento ou não de pensão alimentícia de todos os filhos que residem com a mesma. 5) o	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 (Isabella). 6)o	Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho (Isabella). 7)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. (Isabella). 

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

119130449
1) cópia da carteira de trabalho: pag do último contrato de traballho com a pag seguinte em branco e atualizações salariais (Thatianny). 2) declaração de que não exerce atividade remunerada (Thatianny e Maria Cristina). 3) cópia dos 3 últimos contracheques (Jocimar). 4) cópia da declaração de imposto de renda. Caso seja isento, aprecentar comprovante conforme link no edital 

(Thatianny, Maria Cristina e Jocimar).

119137263
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)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.

119164008 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.

119140672 1) Em caso de separação dos pais 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; 2) cópia da declaração de ajuste anual do imposto de renda (2018) ou declaração de isento.
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119156526

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 dos 3 últimos contracheques DO PADRASTO

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

DA CANDIDATA

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: DA CANDIDATA

5. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: DA MÃE

6. 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:  ÁGUA E LUZ

7. DECLARAÇÃO DA MÃE SE RECEBE OU RECEBEU SEGURO DESEMPREGO

119133536

1. Cópia dos 3 últimos contracheques FALTA MAIS UM CONTRACHEQUE DA RITA ( MÃE)

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 DA MâE RITA - ENVIAR OUTRA CÓPIA DA PARTE DE IDENTIFICAÇÃO POIS NÃO ESTÁ NÍTIDA - FALTAM OUTRAS PÁGINAS INICIAIS DA CARTEIRA DE TRABALHO.

3. MATHEUS BRAGANÇA LEITE - CONTRATO ATUALIZADO / PATRICIA DE CASSIA DOS SANTOS - DECLARAÇÃO CONTRADITÓRIO - ESCLARECER " AUTONOMIA MUSICAL " O VALOR QUE RECEBE MENSAL? / KAREN ISABELE QUIRINO DA SILVA - AFIRMA NÃO TER RENDA - QUEM SUSTENTA A MESMA?

119138049 Cópia dos 3 últimos contracheques: da companheira Jessica Tamara Flores.

119152873
1) Cópia dos 3 últimos contracheques: Silvia Tinoco da Silva, Declaração informando a data de afastamento do trabalho; 2) Declaração de próprio punho informando que se encontra desempregado se exerce ou não algum cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores 

recebidos:  Jefferson Silva/ Sideley Silva/ Silvia Tinoco.

119137467

1)Documento de Identidade e CPF. 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 3) Cópia dos 3 últimos contracheques. 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 (todos, incluindo 

a candidata). 5) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (todos, incluindo a candidata). 6) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens. 7) 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 

119150588
1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (PAI). 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 (FILHO YURI)

119162747 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.

119148109
1) Cópia do documento de identidade do candidato e de todos os membros do grupo familiar. 2) cópia do CPF do candidato e de todos os membros grupo familiar. 3) cópia da certidão de casamento (dos pais) ou divórcio ou separação (por meio legal ou declaração de próprio punho). 4) comprovantes de renda conforme edital: cópias da carteira de trabalho (págs em edital). 5) 

cópia da declaração de ajuste anual de imposto de renda (2018) ou declaração de isento. 6) comprovantes de despesas conforme edital.

119154736

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.

119145575

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. 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

PÁGINA DE CONTRATO DE TRABALHO DO CANDIDATO

119148044 1)Cópia dos 3 últimos contracheques (PADRASTO E MÃE)

119162179 1. Extrato de pagamento da recisão de trabalho de Maria Neide 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: AGEISLA MARIA E MARIA NEIDE 

119153502 1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. (CANDIIDATO E ESPOSA) 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

119150473 1)declaração da candidata de próprio punho informando que está desempregada (anexo IV, item VII). 2) declaração do imposto de renda de todos os membros familiares. 3) cópia dos 3 últimos contracheques de Amanda. 4) comprovante de despesas (Anexo III, 3)

119161131  Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: de Lucas, Camile e Lorena.

119132831
1) Documentação Geral: RG e CPF do candidato. 2) Cópia dos 3 últimos contracheques ou declaração de não renda ou declaração de renda informal (Maria Aparecida). 3) Cópia da carteira de trabalho: págs de identificação, último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de próprio 

punho (candidato, pai e mãe).

119151097
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. Vandalice Rosa pág. 10 e 11; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: 

Luis Gustavo / Vandalice Rosa/ João Vitor; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: Explicar a origem da renda de R$ 243,73 de Vandalice.

119164309 1)Caso o estudante solteiro 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 reside fora da casa dos pais, além da cópia da carteira de identidade dos pais.

119135211

1.Documento de Identidade e CPF:  DE TODOS OS MEMBROS

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

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 DO CANDIDATO , DO PAI E DA MÃE

4. 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 DO PAI 

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: ÁGUA E LUZ 

119154744

1) Certidão de Casamento conforme anexo II, parte 1 , letra c; 2) Documentos conforme anexo III, parte 2, alíena I, letra C e E referente a alauna, declaração de Imposto de Renda (exercício 2018); 3) Cópia da declaração de Imposto de Renda (exercício 2018) e outros documentos, conforme anexo III, parte 2, alínea I, letra B (último contrato de 

trabalho com pág seguinte em branco, letra C e letra E referente ao pai da aluna; 4) Declaração conforme anexo II, parte 2, alínea VIII, letra B referente a mãe da aluna; 5) Documentos conforme anexo III, parte 2, alínea I, letra A (contra-cheques que constem proventos totais dos 3 últimos meses e não somente adiantamento salarial), letra C 

(exercício 2018) e letra E.

119161408
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. 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 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.

119137205 1) declaração de próprio punho informando o desemprego e se exerce ou não trabalho esporádico (todos os membros da família, incluindo o candidato). 2) cópia da declaração de imposto de renda (todos os membros familiares. 3) comprovantes de despesas.

Página: 9 / 22 Preparado por Superintendência de Acesso e Registro - SuperAR / PR-1, em  08/08/2019.



REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

PENDÊNCIAS DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

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

CONCURSO SISU/MEC - EDIÇÃO 2019/2

119144066 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 dos 3 últimos contracheques: da mãe; 3) O irmão Rangel Cardoso deverá declarar se recebeu ou não seguro-desemprego e respectivo valor, se for o caso.

119143882

Trazer Imposto de renda do pai da Ana Júlia; Trazer o comprovante de residência do lugar onde o pai está morando atualmente; 

 O pai da Ana Júlia paga pensão alimentícia para ela e a irmã?? Caso receba, deverá apresentar uma declaração assinada pelo pai, com o valor pago e anexar uma cópia da carteira de identidade dele; Anexar a cópia de documento comprobatório da pensão alimentícia (contracheque, extrato bancário ou outro, referente aos três últimos meses) conforme pede o edital; Caso não 

pague, o pai deverá fazer uma declaração afirmando não pagar pensão; 

 Trazer declaração da Ana Júlia dizendo se ela e a irmã recebem ou não pensão; 

 Trazer declaração de próprio punho da mãe da Ana Júlia dizendo se recebe ou não pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento e os valores percebidos conforme edital;

 Trazer declaração de próprio punho da mãe da Ana Júlia dizendo se recebe ou não pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento e os valores percebidos conforme edital;

 Pagam IPTU? Tem gastos com aluguel e/ou financiamento? Favor anexar os comprovantes dos últimos dois meses anteriores à matrícula;

 Todas as situações que julgar necessário explicar, favor fazer por meio declaração (não necessitando autenticar em cartório);

119158455 Apresentar página do contrato da Carteira de Trabalho do pai, conforme edital, apresentar contas de luz e água da casa onde residem, IRPF de todos os membros da família maiores de idade; CNIS do pai é de 2017, deve apresentar o CNIS atualizado, conforme o da candidata. 

119134087 Favor trazer a cópia do último contrato de trabalho e cópia da página posterior em branco da carteira de trabalho do pai.

119141042 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119163468

1. Documento de Identidade e CPF: DO PAI

2. Cópia dos 3 últimos contracheques DO PAI

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 DO PAI

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

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: DO PAI 

6. Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: DO PAI SE FOR O CASO  

7. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: DO PAI SE FOR O CASO 

8.VER ANEXO III - C) EM CASO DE DIVÓRCIO DEVERÁ ... E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA

119156403

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

119168361 1) 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 (referente ao pai da estudante e ao pai da filha Emilly); 2) cópia da carteira d etrabalho: último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco (da mãe da candidata).

119153984 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119156827

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

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: REFERENTE A MÃE ( COMPLETA ) 

119133455

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. 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 

119151649

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: Informar se recebe ou não pensão por morte de seu pai; 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.

A candidata precisa declarar como se mantém financeiramente (especificar o valor), mesmo que seja por meio de doações.

119132679

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

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: ALEX OLIVEIRA E HELENA MARIA 

3. 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: 

119140169 1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2) Enviar comprovantes de Seguro Desemprego caso tenha recebido. Se não, realizar uma declaração informando (candidata).

119156055

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) 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. Todos os componentes maiores de 16 anos; 4) 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 maiores de 18 anos; 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: do candidato; 6) 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; 7) 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; 8) Certidão de nascimento de Eduarda 

R. L. Trindade. 

119130986

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 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 DE CONTRATO DE TRABALHO ( CANDIDATO )

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

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 E MÃE 

119165004

1) Comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside: referente ao pai do aluno; 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. Referente ao aluno e à mãe (completa); 3)Cópia da Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: referente ao aluno e a 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: referente ao aluno ( informar que está desempregado); 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: referente ao domicílio familiar.

119133413 1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (PAI)
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119137328

1. Documento de Identidade e CPF: DA MÂE COM CPF NÍTIDO DE IRMÃOS SE TIVER 

2. Cópia dos 3 últimos contracheques DOS PAIS 

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 DOS PAIS 

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

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: DOS PAIS  

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

7. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: DOS PAIS 

8. 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: DOS PAIS 

9. 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. OBS. SEM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DOS PAIS QUE SEJA DE ´QGUA, LUZ OU TELEFONE SE POSSÍVEL 

10. COMO OS PAIS AJUDAM O ESTUDANTE EM SEU ALUGUEL É IMPORTANTE COMPROVAR A RENDA DOS MESMOS. OS COMPROVANTES SOLICITADOS PODEM SER ENVIADOS DE FORMA DIGITAL. NÃO SE JUSTIFICA A DISTÂNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA RENDA DOS PAIS.

119140274
1) 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 (ano calendário 2018); 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: do candidato, da mãe Shirlene.

119145583 Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado.

119143913 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 e seu irmão)

119163890

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) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 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. (referente a mãe); 5) Declaração de próprio punho informando se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos.

119149927
1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 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 mãe). 2) Cópia da declaração do IR (2018) do pai: 

Felipe Lobato bem como o comprovante dos 3 últimos contra-cheques do pai (abril, maio e junho).

119131217

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 PÁGINA DE CONTRATO DE TRABALHO DO PAI 

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: DO CANDIDATO DO PAIS E DAIRMÃ PIETRA

119147234 1)documentação geral do candidato e de todos os membros familiares, conforme anexo 3 do edital. 2) comprovantes de renda: de todos os membros do grupo familiar (anexo 3, 2). 3) comprovante de despesas (anexo 3,3).

119163743 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.

119142721

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 E DO IRMÃO VICTOR

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 DO IRMÃO VICTOR 

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 E DO IRMÃO VICTOR

4. CÓPIA DA SENTENÇA DA GUARDA ( 04/04/2012 ) / CÓPIA DA DECLARAÇÃO IRPF 2018 DO PAI ANTÔNIO 

119166636 Foi entregue o histórico de créditos do INSS do Gilberto, mas o edital pede o extrato de pagamento do benefício atualizado. Peço que entregue este. Não serão aceitos extratos bancários;

119143044
Para Angelo  e Andressa: 1) cópia da carteira de trabalho: págs de identificação, último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho infomando; 2) Declaração de isenção de imposto de renda; 3) Declaração de próprio punho dizendo que não exerce atividade 

remunerada.

119154566 1) declaração de não renda (Felipe). 2) RG e CPF de Marco Antonio.

119147535 1)Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado. 2) Todos os documentos do anexo III para Alex e Agnaldo. 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 (Regiane e Nicanor)

119149113

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 DE CONTRATO AVÓ

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: AVÓ 

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.

119136330

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

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 (WYCTOR E MÃE). 5) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (WYCTOR E 

MÃE). 6)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 recebidosWYCTOR E MÃE). 7) 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 (ÁGUA E LUZ). 8)Declaração da mãe se recebe ou não pensão alimentícia do filho Hector.

119170392
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, da mãe (ano calendário 2018), do irmão Kauan; 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:  do irmão Kauan.

119168159 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 (CANDIDATO E MÃE).

119135588
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 (candidata e irmão Pedro Ivo). 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 (candidata).

119166791 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: mãe precisa realizar declaração que conste o valor da pensão do filho Carlos Andrew Souza Menezes.

119148395 1) Cópia dos 3 últimos contracheques da mãe. 2) Declaração de próprio punho do padrasto José quanto aos valores que são descontados em seu contracheque. O valor deduzido não está especificado no contracheque, o que limita a análise socioeconômica, uma vez que há itens que podem ser utilizados para aprovação ou não do candidato.
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119148727

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. Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: 

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

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: DA MÃE

6. 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: ÁGUA E LUZ

119135473

1. Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; REFERENTE AOS PAIS 

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

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: REFERENTE A IRMÃ ( INFORMANDO ESTAR DESEMPREGADA ) IRMÃ E MÃE INFORMANDO SE EXERCEM OUTRO TRABALHO O U OUTRA FONTE 

DE RENDA ( COMPLETA ) 

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: REFERENTE AO DOMICÍLIO FAMILIAR 

119170465 1)DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO  ESCLARECENDO CONFLITO DE INFORMAÇÕES Á FLS 2 (CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO DO CANDIDATO) COM FL 14 (DECLARAÇÃO PARA DESEMPREGADOS). 2) COMPROVANTES DE DESPESA.

119162925

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 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 de contrato de trabalho (do candidato e da mãe); 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. Páginas de contrato de trabalho (do candidato e da mãe); 4) Cópia da Declaração de Ajuste Anual 

do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: do candidato; 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: do candidato.

119146686

1) Documento de Identidade e CPF: de todos os membros; 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;

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 Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 5)Cópia dos 3 últimos contracheques: de todos que tem vínculo formal de trabalho; 6) 

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 maiores de 18 anos; 7) 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 os maiores de 18 anos; 8) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água. 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; 9) Quadro de composição 

familiar está incompleto.

119149375

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

(se for o caso). 4) Cópia dos 3 últimos contracheques (da mãe, demissão em junho de 2019). 5)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). 6)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física 

(2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (dos membros acima de 18 anos). 7)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. 8)Declaração de próprio punho 

informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens. 9)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 (água e luz). 10) Informar se recebe pensão das filhas Sara, Emily e Rejane por meio de declaração.

119157093

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

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: REFERENTE A IRMÃ 

119137726
1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (MÃE). 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 (MÃE). 3)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.

119155619
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. ( Falta página de contrato de trabalho- irmã Larissa-, falta página de contrato em branco 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: ano calendário 2018- exercício 2019 (modelo completo conforme ano anterior) e com recibo de entrega. 3) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: da candidata. Seguro-desemprego, encaminhar 3 últimos comprovantes.

119145494
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. 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 3)cópia da declaração anual do 

Simples Nacional 2018 (pai José Ricardo). Em caso de empresa inativa, apresentar declaração  de inatividade junto a Receita Federal.

119130897

1. Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado; ( CORRETAMENTE PREENCHIDO COM OCUPAÇÃO CORRETA DOS FAMILIARES, EM CONSONÂNCIA COM DOCUMENTOS APRESENTADOS 

2. Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; REFERENTE AOS PAIS DO ALUNO 

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: REFERENTE AOS PAIS DO ALUNO  

4. Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: REFERENTE A MÃE DO ALUNO, SE FOR O CASO

5. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: REFERENTE AO ALUNO, AVÓ , PAI E TIO ( COMPLETA CONFORME EDITAL )  

6. 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: REFERENTE AO TIO ALESSANDRO, 

7.Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: REFERENTE AO FAMILIAR TRABALHADOR INFORMAL 

8. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: SE HOUVER ALGUM FAMILIAR DESEMPREGADO NO DOMICÍLIO 

9. FOI APRESENTA DO CERTIDÃO DE CASAMENTO DO SENHOR ALESSANDRO COM A SENHORA CLAUDIA , PORÉM A MESMA NÃO ESTÁ DECLARADA COMO RESIDENTE DO MESMO DOMICÍLIO DO ALUNO E SEU TIO ALESSANDRO , SE ELA RESIDIR APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS PEDIDOS EM EDITAL E DECLARAR A MESMA NO QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR, CASO 

TENHA HAVIDO SEPARAÇÃO, APRESENTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MESMA119169375 Faltaram cópias de algumas páginas das carteiras de trabalho do pai, da mãe e do Jackson: Faltou cópia da Página do último contrato e cópia da página posterior em branco; Cópia das últimas atualizações salariais;

119156924 A Kemilly apresentou apenas um contracheque do pai e um da mãe, excetuando isso, Faltou toda a documentação pedida no edital. Peço que entre neste link  e veja no anexo III os documentos necessários : https://acessograduacao.ufrj.br/processos/2019-1/acesso-2019/editais-acesso-2019/2019-Edital_908-2018-Acesso_SiSU.pdf   

119143191

Faltou a cópia do último contrato de trabalho e a página posterior em branco da carteira de trabalho da Letícia; O Arthur recebe alguma pensão? Se sim, entregar o comprovante. Caso não receba, anexar declaração do pai da criança dizendo que não paga pensão; Anexar o comprovante de residência do pai do Arthur; Faltaram as cópias da carteira de trabalho da Naomi; Naomi 

está desempregada? Faltou declaração de desemprego; Faltaram as Declarações de próprio punho do Robson e da Letícia informando se exercem ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebem pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos. Para maiores esclarecimentos, favor consultar o 

edital; Tudo que julgar necessário, você poderá fazer declaração explicando;

119166050
Faltaram alguns comprovantes de despesa: O edital pediu cópia dos comprovantes de gastos dos dois meses anteriores à matrícula:  luz, água(foi entregue apenas uma), telefone fixo e/ou móvel, condomínio, aluguel/financiamento. Caso algum comprovante não esteja em nome dos integrantes da família, favor explicar por meio de declaração. Lembrando que não precisa 

autenticar a declaração;  Faltou declaração de Imposto de Renda da mãe;

119155855 Foram apresentadas  apenas cópias de duas páginas de uma carteira de trabalho, como não contém identificação, não foi possível identificar de quem é.
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119143808

1)Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado. 2)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 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 Certidão de óbito, 

em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos. 5)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 (CANDIDATA). 6)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 JUSTIFICANDO SE RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE DONÁRIA). 7)Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho (CANDIDATA). 8)DOCUMENTOS CONFORME ANEXO III, PARTE 2, ALÍNEA VIII, LETRAS A, B REFERENTE AO 

AVÔ DA ALUNA, QUE RESIDE NO MESMO DOMICÍLIO).

119136568 1)Declaração de não renda da candidata. 2) Declaração de isento de imposto de renda da candidata.

119142828

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 de JONATHAN DURAES 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.

119156005 1)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (candidato e seus irmãos)

119169595 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)Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis.

119145274 Quadro de composição familiar.

119170017
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 e do primo Matheus Dias Nascimento; 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 do primo Matheus Dias do Nascimento ou de sua mãe Léa Dias informando se recebe ou não pensão alimentícia com o valor, do pai Sr. Bruno da Silva Nascimento.

119157784

1) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio (referente aos pais do aluno); 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: referente aos pais do aluno; 3) Cópia da Certidão de óbito, 

em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: referente ao pai do aluno, se for o caso; 4) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: referente ao aluno, à mãe, e ao padastro; 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: referente ao aluno (incluir nela que está desempregado) mãe (incluir nela que está desempregada) e padastro; 6)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: referente ao domicílio familiar.

119131908
1) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: Do pai; 2) Declaração do pai em que conste ou não recebimento de seguro-desemprego e o valor recebido, se for o caso. A carteira da mãe consta último contrato de teabalho sem data de demissão. 3) 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. 

119157433 Caso a pensão seja alimentícia, deverá apresentar as documentações do item IX do edital citado acima.

119169278 1) Quadro de Composição Familiar

119150415
1)cópia da carteira de trabalho: pags de identificação, último contrato de trabalho com a pág seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho do responsável pela família informando a situação. 2) declaração de Claudiney relatando que está desempregado e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de 

aluguel e/ou arrendamento, e os valores percebidos. 3) declaração dizendo que é isento de imposto de renda datada e assinada (Claudiney e Valdiney).

119143523 1) carteira de trabalho da mãe e da candidata (págs do último contrato de trabalho com a pág seguinte em branco e atualizações salariais. 2) cópia da declaração de ajuste anual do imposto de renda (2018).

119139304 1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATA E MÃE)

119154118

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, DA SUA MÃE E DE SEU IRMÃO JOÃO

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, DA SUA MÃE E DE SEU IRMÃO JOÃO - DECLARAÇÃO DA MÃE ESTÁ INCOMPLETA

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 TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA

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: CONTAS DE ÁGUA E LUZ ( ÚLTIMOS 3 MESES )

119155758 carteira de trabalho: páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais de Fernanda e Maria.

119143379

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) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso 

seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 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. 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.

119151380
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 (candidata). 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (todos os maiores de 

18 anos). 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (em caso de desemprego).

119167941

1)Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado (PREENCHER CORRETAMENTE). 2)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 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 (observando as orientações do edital. de todos os membros da composição familiar). 3)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja 

isento, apresentar comprovante conforme link em edital (todos os membros). 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 (todos os membros).

119155376

1. Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado;  NÃO ASSINOU

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:  NÃO FOI APRESENTADO NENHUM 

COMPROVANTE DE GASTOS

119161351

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) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges 

ou responsáveis legais falecidos. 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) Mãe Maria Fabiana declarar se recebe pensão alimentícia da filha Isabella.

119161602 1)cópia da carteira de trabalho: pag do último contrato de trabalho com a pag seguinte em branco e atualizações salariais (Davi). 2) declaração de isento do imposto de renda, conforme link no edital.

119158235

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) 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.

119159095
1) Cópia do documento de identidade e cpf do candidato e todos os membros familiares. 2) Cópia da certidão de casamento dos pais ou união estável. Em caso de divórcio, averbação. 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 ou cópia da certidão de óbito. 3) Comprovantes de renda conforme edital. 4) Comprovantes de despesa conforme edital.
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119165981

1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATA E IRMÃ CARLA). 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 (PAI) 3)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (PAI). 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

119164642

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 ( COMPLETA ) REFERENTE AO PADRASTRO, DA MÃE E ALUNO

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

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: REFERENTE A MÃE E ALUNO  

4. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: REFERENTE A MÃE , CASO JÁ TENHA TIDO VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO  

5. PODE ENTREGAR JUNTO A PROCURAÇÃO QUE ANTES NÃO FOI POSSÍVEL ENTREGAR, MAS COMO NÃO MENCIONOU PARA QUE ESSA SERVIA, POR ISSO ESTÁ SUJEIRO A ANÁLISE SE SERÁ ACEITA.

119141092
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: Do candidato, do 

irmão Lucas (Ano calendário 2018); 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.

119165169 1)cópia da carteira de trabalho: pag do último contrato de trabalho com aseguinte em branco e atualizações salariais (Evellym). 2) declaração de que não execer atividade remunerada. 3) RG (Rosinete). 4) declaração de isento do imposto de renda conforme edital (Evelym)

119148824 1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2) o	Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (TODOS OS MEMBROS DA COMPOSIÇÃO FAMILIAR)

119164561

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) 

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

: do irmão Sávio, do irmão Sâmi, ma mãe Betânia (ano calendário 2018)- consta Declaração Processada, porém não foi encaminhada. 4) Informar, por meio de Declaração, se o candidato e seus irmãos recebem pensão alimentícia do pai Eliezer Maria ou se o mesmo faz parte da família, já que foi encaminhada uma certidão de casamento.

119146539
1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (CANDIDATA E MÃE). 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 (PAI). 3) COMPROVANTE DOS 3 ÚLTIMOS RECEBIMENTOS DO SEGURO DESEMPREGO (PAI).

119139582 1.•	Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital:  FERNANDA MARCELINO FERREIRA 2.ESCLARECER A PARTICIPAÇÃO DE MARCOS VINICIUS NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR. APRESENTAR DECLARAÇÃO / COMPROVANTE DE RESIDENCIA EM NOME DA MESMA.

119143557

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.Referente à aluna (completa); 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: referente à aluna; 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; 4) Comprovante de renda de Sueli Aparecida Mascarenhas, que se declara como responsável financeira da 

candidata, se essa reside em endereço diferente da candidata. Apresentar também comprovante de residência da senhora Sueli.

119154299

1) Cópia dos 3 últimos contracheques: da genitora (Sra. Márcia); 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. Da candidata; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, 

apresentar comprovante conforme link em edital: da candidata; 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: da candidata, de Matheus; 5) Declaração de próprio punho informando o tipo 

de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: da candidata; 6) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: caso possua.

119132019

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

4)Cópia dos 3 últimos contracheques (CANDIDATO E IRMÃ). 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 (PAI E MADRASTA). 5)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, 

apresentar comprovante conforme link em edital (TODOS OS MEBROS MAIORES DE 18 ANOS). 6)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. 7)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.

119149171

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; 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.

119168874

1. Cópia dos 3 últimos contracheques ALUAN KLEBER / COMPROVANTE DE TODO O TEMPO EM QUE ESTÁ EMPREGADO DE 24/04 A 08/07/2019 2. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: ALUAN E TANIA REGINA

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: ALUAN E TANIA REGINA

4. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: ALUAN KLEBER RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM DATA DE 08/07/2019  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: NO NOME DE ALUAN KLEBER OU DECLARAÇÃO EXPLICANDO  6. Explicar através de declaração quem reside no endreço : Rua Moncorvo Filho , n.35 ap 306 - Centro, Rio de Janeiro.

119165363 1) Declaração de próprio punho informando que está desempregado e que não exerce atividade remunerada (Antonio Gonçalves Lima).

119166597

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

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: REFERENTE A ALUNA, PAI , MÃE 

119138502 1) Apresentar comprovante de residência da mãe Luzimar (incluindo comprovante de renda da mesma) ou fazer declaração de próprio punho quanto a situação de sua mãe, informando se recebe (ou não) pensão alimentícia.

119142179 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119158675

1) Em caso de separação sem reconhecimento legal, declaração informando o comprovante de residência do familiar com o qual o candidato não reside; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: referente à irmã (completa); 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: referente à irmã,mãe e aluno; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: (se desempregado, deixar explícito no 

documento) referente à mãe do aluno. 4) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: referente ao aluno; 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.

119164367 1. Cópia dos 3 últimos contracheques JÉSSICA LORENNA

119151128

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

4)Cópia dos 3 últimos contracheques (irmã Thamires). 5)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 (candidata e mãe Simone). 6)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, 

apresentar comprovante conforme link em edital (detodos os membros da família maiores de 18 anos). 7) 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(todos os membros da família).
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119166979

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 COMPLETA CONFORME EDITAL / REFERENTE AO ALUNO, A MÃE E O PAI ( COMPLETA )

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

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: REFERENTE AO ALUNO INFORMANDO SE ESTÁ DESEMPREGADO, A MÃE E PAI ( COMPLETA )

4. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: REFERENTE AO ALUNO, CASO JÁ TENHA TIDO VÍNCULO FORMAOL DE TRABALHO

119165533

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 

2. 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 MAIORES DE 18 ANOS

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 TODOS OS MEMBROS MAIORES DE 18 ANOS 

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: 

119164731

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

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

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

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: DA CANDIDATA 

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.

119147315

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) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 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. (Referente ao aluno) 5) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital:  referente à irmã, ao aluno; 6) 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: refente ao pai e ao aluno; 7) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: referente ao aluno, caso esteja desempregado deixar explícito no 

documento; 8) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: referente à irmã, ao aluno (se houver)

119155986 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119137904 1) Declaração de que não exerce atividade remunerada. 2) Comprovante de seguro desemprego, caso esteja recebendo (Almir). 3) Declaração de isento do Imposto de Renda, conforme link em edital (Almir, Claudionor e Maria Aparecida).

119137386 1) Quadro de composição familiar

119143329

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 

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 MÃE E DO CANDIDATO

119150300

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 irmão Thyago dos S. S. Vianna); 2)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 maiores de 18 anos; 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 todos os membros da família; 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.

119137271

1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2)Documento de Identidade e CPF (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 

(DISNEY). 4)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (DISNEY E SIDNEY). 5)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 

(IRENY E SIDNEY)

119139883
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 de contrato de trabalho (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: do pai (ano calendário 2018); 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 candidata.

119169650 1)Declaração de próprio punho informando se está desempregado, 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 (PAI, MÃE, IRMÃO E IRMÃ DA ALUNA E A PRÓPRIA). 

119158162 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 (candidata).

119168866

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)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 E DO GENITOR - OBSERVAR NUMERAÇÃO DAS PAGS). 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. 5)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens.

119165070
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 PÁG 10 E 11 ALINE CORREA DOS SANTOS 2.	Declaração de próprio punho informando que é do lar VILMA CORREA DOS SANTOS 3. PARA ALINE CORREA DOS SANTOS Declaração dizendo 

que está desempregada e que não realiza trabalho esporádico.

119167349 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 (candidata).

119158324

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

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 MÃE, DOS IRMÃOS : MILLENA E MARLON

3. 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: CONTAS DE ÁGUA E LUZ 

119170009 1)caso o estudante não resida com os pais, deverá apresentar comprovantes de residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovante de renda dos mesmos). 2) caso não seja possível a declaração dos pais, ou equivalente, deverá apresentar declaração de próprio punho sobre as informações acima.

119139508

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) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 4) Cópia dos 3 últimos contracheques; 5) 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; 6) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital; 7) 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; 8) 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; 9) 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; 10) Quadro de composição familiar não consta o grau de parentesco. Encaminhar toda 

documentação solicitada em edital.
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119147975 1) Certidão de Nascimento de Ana Paula e Paulo Henrique; 2) Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos mebros da composição familiar, é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família. 3) Explicar quem é Mario de Moura Guimarães (nome na conta de luz).

119146440 1) Declaração conforme anexo III, parte 2, alínea VII, letra a, b, c e d referente a candidata; 2) Documento conforme anexo III, parte 2, alínea VII, letra d (exercício 2018) referente a mãe a da aluna.

119156267

1) CPF do primo Jeferson; 2) Informações sobre o pai Reinaldo Fernandes da Silva (união estável, divórcio ou separação por meio de declaração de próprio punho) ou cópia da certidão de óbito , em caso de pais falecidos, ou cópia de certidão ou documentos referentes à tutela, adoção, termo de guarda e responsabilidade. Se não possui 

documentação legal, apresentar declaração de próprio punho do responsável da família relatando a situação. Este item deverá ser apresentado também em relação ao primo Jeferson; 3)cópia da carteira de trabalho (falta pág. do último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco) de todos os membros da família; 4) cópias dos 3 últimos 

contra-cheques dos mebros que estão trabalhando; 5) cópia da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de todos os mebros da família.

119153706

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: 

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. APRESENTAR TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTA DESCRIÇÃO

119163523
1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (RECIBO DE ENTREGA  DO PAI E DA MÃE DO 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).

119151267 1) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea VII, letra d (exercício 2018) referente a aluna e companheiro; 2) Documentação conforme anexo III, parte 2, alínea VII, letra a e b referente ao companheiro.

119169359 Está faltando a declaração de imposto de renda do pai da candidata, a declaração entregue está em nome de Laerte de Oliveira Nascimento, favor entregar a declaração do Laerte de Oliveira Nascimento Junior;

119143638 Sobre o trabalho exercido pela mãe da Izabella: Possui funcionários? Tem CNPJ ativo? Caso se enquadre no item V-Empresário, microempresário e comerciante, toda a documentação relativa à tal atividade deverá ser entregue;

119148311 Trazer comprovantes de despesas da família: contas de luz, água, telefone, internet; explicar sobre os irmãos mais novos, se morarem juntos, deverá apresentar documentos destes, caso não residam no mesmo endereço, trazer comprovante de residência dos mesmos. 

119168688

1) Esclarecimento quanto a informação contida às fls. 27 da documentação, que informa que a Sra. Andréia não exerce atividade remunerada, nem possui renda, porém na declaração do imposto de renda exercício 2019 é informado que a Andréia possui quotas da firma Lutafe Auto Peças. 2) Esclarecimentos quanto aos comprovantes de despesas, visto que ora a conta de àgua 

está no nome de um de seus irmãos (Fábio), ora o IPTU está no nome do outro irmão (Francisco). Declaração de próprio punho esclarecendo melhor esta situação. 3) Cópia da carteira de trabalho do candidato (Anexo III,inciso VII). 4) Declaração comprobatória de rendimentos - Decore (pai do candicddo, dos últimos meses; 5)Declaração de próprio punho informando os 

rendimentos (Anexo III,item II,a,b,e) 

119134150 1)eclaração de que não exerce atividade laborativa remunerada (Francisco e Wellida). 2) cópia dos 3 últimos contracheques ou declaração informando o motivo de não ter sido dado baixa na carteira de trabalho ou declaração de que não exerce atividade remunerada (Marlucia). 3) cópia dos 3 últimos contracheques (Samara).

119162763

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. 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.TUDO QUE COMPÕE ESTE ITEM 

119161644 Toda a documentação do anexo III do edital.

119141694

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.

119136974
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, do 

pai Carlos (Ano Calendário 2018), da mãe Heloa (Ano Calendário 2018); 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 candidata.

119145224
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; 2) Declarar qual a fonte de renda informada no 

quadro de composição familiar, no valor R$ 998,00.

119136966
Deverá apresentar as carteiras de trabalho originais de todos os integrantes do grupo familiar; Apresentar o comprovante de residência de onde a mãe mora atualmente(em nome da mesma); Faltou explicar quais são essas ajudas que a mãe dá(Em espécie e de outras formas); Faltaram os comprovantes de despesa com água; Paga IPTU??? Qual a situação a situação da moradia 

em que a Brenda mora (Alugada? Financiada? Cedida?) Favor explicar tal situação; Declaração da mãe explicando por qual motivo a Brenda não mora com ela e dizer qual a ajuda que oferece as filhos(Em espécie e de outras formas); 

119144391

O edital pede os três últimos contracheques, foi entregue apenas um; Faltaram as cópias do RG e do CPF; É casada ou já foi? Tem certidão de divórcio, caso não explicar via declaração; Excetuando o gasto com aluguel, Faltou toda a documentação de comprobatória de despesas(luz, água, internet, telefone fixo e/ou móvel, iptu, dentre outras); A 

filha recebe pensão alimentícia? Caso sim, anexar comprovante. Caso não, explicar mediante declaração; Apresentar comprovante de residência do pai da Alice; Apresentar 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; Acesse o Anexo III do edital: https://acessograduacao.ufrj.br/processos/2019-1/acesso-2019/editais-acesso-2019/2019-Edital_908-2018-Acesso_SiSU.pdf a fim de sanar eventuais dúvidas; Toda situação que achar necessário explicar, favor o fazer por meio de declaração. Não 

havendo necessidade de autenticar em cartório;

119144951

O edital pede os dois últimos comprovantes de despesas, foi entregue apenas uma conta de luz; Pagam água, iptu, telefone fixo e/ou móvel, aluguel e/ou financiamento de imóveis?? (Favor anexar comprovantes e em caso de necessidade fazer declaração explicando o que achar necessário); Apresentar comprovante de residência em nome da 

Maittê no endereço da casa dos avós; Quanto tempo reside com os avôs?? Eles têm a documentação de guarda ou adoção??; Apresentar Cópia da Certidão de Óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; Caso sejam vivos, deverá apresentar comprovante de residência dos pais; Recebe alguma ajuda/pensão dos pais? 

Apresentar Imposto de Renda dos Pais; Os pais são casados?? Apresentar declaração dos pais dizendo se contribuem(e como?) ou não com a renda e sobrevivência da Maittê; Faltaram Impostos de Renda da avó e da Maitte; Caso sejam isentos, 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”.

119136958 Trazer comprovante da atual residência da tia da candidata, uma vez que o único comprovante de despesa apresentado pela família está em nome desta; trazer outros comprovantes de despesas onde conste o endereço, como conta de internet, telefone móvel, cartões de banco e crediário, por exemplo.

119166181
Apresentar cópia dos comprovantes de despesas do endereço da família dos dois últimos meses, pois apresentou contas de luz da casa que alugam para terceiros, de acordo com o próprio contrato apresentado(deve trazer outros comprovantes de despesas, além da conta de luz, como água, internet, IPTU, telfone fixo ou móvel, por exemplo); pai da candidata deve fazer 

declaração informando o tipo de atividade exercida como autônomo; apresentar todas as páginas solicitadas em edital das Carteiras de Trabalho do pai, uma vez que apresentou duas Carteiras deste;  

119148662
IRPF 2019 da mãe da ingressante(só enviou o comprovante de rendimentos), caso declare IRPF, deve trazer declaração completa com recibo de entrega, caso não declare, trazer a página da Receita Federal, conforme apresentou dos demais membros familiares); Comprovantes de despesas da família(contas de luz, água, telefone, internet, etc.) Carteira de Trabalho da mãe; 

página do contrato da Carteira da candidata e da irmã, caso nunca tenha sido assinada, trazer primeira página do contrato em branco;  Declaração da candidata, da mãe e das irmãs  informando se exercem atividade remunerada e valor recebido, declaração das mesmas informando se recebem pensão,  informando em todos os casos os valores recebidos. 

119170512 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119169919
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 do contrato de trabalho da irmã Carla Maria e da mãe Maria; Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar 

comprovante conforme link em edital: da candidata, da irmã Carla Maria e da mãe Maria.

119168036

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) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 4)  Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso 

seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Da mãe (ano calendário 2018). 5) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: Da candidata e da mãe; 6) 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. 

119136534 1) Quadro de Composição familiar datado e assinado; 2) Cópia da pág. 8 da Carteira de Trabalho do candidato.
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119151720
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 (Ana). 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 (Ana Carolina). 3)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (Ana Carolina).

119142030

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). 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..

119147454

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 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;  3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Da candidata; 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: enviar conta de água e luz; 5) As declarações estão sem assinatura (da mãe Alaide da Silva).

119137394
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, da mãe Fernanda Conceição e da avó Marly Conceição.

119150033

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

119155318 1)Declaração informando se está recebendo auxílio-desemprego e valor mensal, anexando comprovantes (Luiz Carlos)

119140834
1) Cópia dos 3 últimos contracheques: de José Ricardo; 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 Bianca Soares; 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 Bianca Soares; 4) Esclarecer a participação de Adelma Polidoro Soares Geraldo na composição da renda familiar.

119158609 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.

119168272
1) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal  e relação de bens. Trabalhador informal: para estudante e sua mãe. 2) cópia da carteira de trabalho: último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco da candidata. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho informando; 3) Cópia da declaração de ajuste 

anual do imposto de renda (2018) ou cópia de isenção do estudante.

119159516 1)cópia identidade e cpf do candidato. 2) certidão de casamento dos pais e/ou separação. 3) caso o estudante solteiro não resida com os pais, apresentar comprovantes de residência dos pais e do estudante (incluindo comprovantes de rendimentos).

119168890
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 membros, incluindo a candidata. 2) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (da candidata e sua irmã Gabriella). 3) 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. 

119166393 cópia dos 3 últimos contracheques de Milena. 2) cópia da carteira de trabalho do candidato. 3) comprovantes de despesas (anexo 3,3)

119155465

1) Cópia da Certidão de Casamento ou Declaração de união estável dos pais; 2) Comprovantes de Renda: a) cópia dos 3 últimos contra-cheques ou declaração de renda informal ou declaração de não renda (Noemi e Margarete); b) Cópia da carteira de trabalho: págs de identificação, último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco e 

atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho (Noemi, Vicente e Margarete); c) Cópia da declaração anual de imposto de renda e respectivo recibo de entrega. Caso seja isento, acessar link disposto do edital e imprimir a tela com a frase: "sua declaração não consta na base de dados da Rec. Federal (Noemi, 

Vicente e Margarete

119137815 1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (pai da candidata). 2)Declaração informando se está recebendo auxílio-desemprego e valor mensal, anexando comprovantes (pai da candidata)

119130601

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

(CANDIDATA E IRMÃ LETICIA). 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 IRMÃ LÁZIA REFERENTE A FILHA LARA E DA IRMA LETICIA REFERENTE AO FILHO MICHAEL). 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

119136322 cópia da carteira de trabalho, conforme edital. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho informando (do candidato e sua mãe); 2) Comprovantes de despesa

119135871
declaração do imposto de renda ou declaração de isento do imposto de renda (link no edital) de Emelly, Amanda e Luiz. 2)carteira de trabalho: págs de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho informando de Amanda e Luiz. 3) declaração de renda informal de 

Luiz Carlos.

119147810 1) declaração de não renda (fellipe) 2) cópia da carteira de trabalho: páginas de identificação civil, último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco e atualizações salariais (Cristiane e Fellipe). 3) cópia da declaração do imposto de renda: caso seja isento, acessar link conforme edital (Cristiane e Fellipe).

119140371 1) declaração de próprio punho informando o tipo de atividade informal exercida, com renda média mensal de Ivanalba Teixeira

119163531
1) Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado;

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: referente ao pai do aluno, à mãe, à irmã Cyntia e irmã Ana; 3) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: referente ao aluno.

119145680

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 (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 (CANDIDATA, MÃE, AVÓ E PAI). 3)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens (CASO ALGUM FAMILIAR POSSUA). 4) INCLUIR O PAI NO QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR, UMA VEZ QUE CONSTA SUA DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE E A 

MORADIA EM LOCAL DIFERENTE É MOMENTÂNEA.

119164812 Entregar cópia da carteira de trabalho da mãe e do padrasto das seguintes páginas: 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);

119148701 Comprovantes de Despesa (Anexo III,3)

119150546

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)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.

119161042 1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital. 2) COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO DO PAI (3 ÚLTIMOS).

119134582 1)Declaração de próprio punho informando se exerce algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos.

119138691 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. Incluir página do último contrato de trabalho com a página seguinte em branco ( pai João Batista de Amorim).

119153544 Faltou toda a documentação pedida no edital. Peço que entre neste link  e veja no anexo III os documentos necessários : https://acessograduacao.ufrj.br/processos/2019-1/acesso-2019/editais-acesso-2019/2019-Edital_908-2018-Acesso_SiSU.pdf   

119141929 Toda a documentação do anexo III.
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119156372

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. 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: 

119132190 1)declaração de imposto de renda (caso seja isento, imprimir comprovante conforme link no edital - Soraya, Rosélia e Antonio). 2) comprovante de seguro desemprego (Rosalia).

119160981 1)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (pai da aluna).

119147797
Cópia dos 3 últimos contracheques:

 referente a mãe.

119154134

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: DE TODOS OS MEMBROS MAIORES DE 18 ANOS

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: DE ÁGUA E LUZ 

119168345 1) explicar através de declaração por que a conta de luz está no nome de "Marcio Duarte Canudo". 2) declaração de isenção de imposto de renda da candidata. 3) cópia da carteira de trabalho de Wânia, pagina de contrato de trabalho.

119169286

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)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.

119157213
1) Carteira de trabalho da mãe e do candidato na ordem, grampeados separadamente, conforme anexo III, item VII, C; 2) cópia da declaração de imposto de renda (2018), conforme anexo III, item VII, D; 3) Comprovantes de despesas (anexo III, item 3); Declaração de próprio punho informando que está desempregado e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, 

conforme anexo III, item VII, A.

119155960 1) documentação geral de todos os membros da família (identidade, CPF, certidão de casamento). 2) comprovantes de renda: de todos os membros do grupo familiar (anexo 3, 2). 3) cópia da declaração do imposto de renda para todos maiores de 18 anos. 4) comprovante de despesas.

119136267
1) Comprovantes de despesa: apresentar cópias das contas, dos dois últimos meses anteriores, de luz, telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes não esteja em nome de um dos membros da família, é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família. 2) Explicar, através de declaração, qual 

atividade remunera exerce a senhora Marilúcia. Explicar de onde vem a renda de R$ 400,00. 3) Declaração em nome do senhor Fábio informando que trabalha como taxista, local, renda média mensal e relação de bens.

119149634 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 (PAI DO CANDIDATO). 2) anexar documentação exigida no edital no que se refere a empresários, micro-empresários e comerciantes (anexo III.2.V).

119152132 Comprovante dos 3 últimos meses do seguro desemprego.

119134639
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. 2) Declaração de próprio punho informando se está desempregada 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. 3)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital

119165371

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 de contrato de trabalho 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 e da sra. Lea Camara; 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.

119154540

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.

119151819
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:  cópias de contas de água e luz; 2) Declaração 

da Sra. Eneide Carvalho Gomes do Vale que justifique a situação de moradia de sua filha Vitoria Gomes do Vale, a qual está em nome da Sra. Eneide Carvalho, assim como os motivos da mesma não residir no mesmo endereço. ( encaminhar comprovante de residência da Sra. Eneide Carvalho, caso seja diferente).

119138243 1) Cópia da carteira de trabalho: página do último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salriais da Angélica. 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, Ano- Calendário 2017 e respectivo recibo de entrega da Angélica.

119153463 Quadro de composição familiar preenchido e assinado. (o estudante não preencheu a coluna do grau de parentesco, o que impossibilita a avaliação.)

119141393 1)Documento de Identidade e CPF (ou certidão de nascimento dos irmãos Carlos Eduardo e Lucas).

119168670
1) cópia do documento de identidade do candidato. 2) cópia do CPF do candidato e todos os membros da família. 3) cópia da certidão de casamento ou divórcio ou união estável dos pais. Em caso de separação sem reconhecimento legal, apresentar declaração de próprio punho e comprovante de residência doresponsável com o qual o candidato não reside e informar se recebe 

ou não pensão alimentícia (no caso, referente ao pai do candidato e ao pai do irmão Ghael). 4) comprovantes de renda e imposto de renda 2018 conforme o edital. 5) comprovantes de despesas.

119164278 o	Documento de Identidade e CPF (Allex e Maria de Lourdes). 2) o	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. (Allex e Maria de Lourdes).

119156322

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. Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: 

119168280 1)cópia da carteira de trabalho: conforme edital (tirar cópia da carteira aberta para que seja possível visualizar ambas as páginas (Fabiana). 2) declaração de que não exerce atividade remunerada (Fabiana). 3) declaração de isento do imposto de renda, conforme link no edital.

119142462

1)Cópia da carteira de trabalho: pag. do último contrato de trabalho com a pag seguinte em branco e atualizações salariais do candidato. 2) declaração de isento de imposto de renda (candidato e Ricardo). 3) comprovante de seguro-desemprego, se houver (candidato). 4) item 3.1 do edital: caso o estudante não resida com os pais, deverão ser apresentados comprovantes de 

residência do estudante e de seus pais (incluindo comprovantes de renda) 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 (esta declaração poderá ser feita pelo próprio aluno, caso os pais não 

possam fazer).

119170172
1)Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio. 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (todos os membros da família). 3) 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. 4)Comprovante de Seguro Desemprego da mãe Maria de Paula.

119145397

1. Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; REFERENTE AOS PAIS DO ALUNO

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: REFERENTE AOS PAIS DO ALUNO

3. Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: REFERENTE AO PAI DO ALUN, SE FOR O CASO

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: REFERENTE A MÃE E ALUNO ( COMPLETA ) 
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119136607

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 (MARCUS). 2)Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital (MARCUS E 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 (MARCUS E PAI). 4)Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens 

(MARCUS). 5)Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho (MARCUS, SE HOUVER)
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