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119173968

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; 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 pai e 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: de água e aluguel, se for o caso.

119174087 AS DECLARAÇÕES APRESENTADAS NÃO FORAM DATADAS E ASSINADAS

119175067

1) Cópia dos 3 últimos contracheques: foi apresentado apenas o referente à 03/2019; 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: a cópia da candidata está incompleta. Faltou o último conmtrato 

com a página seguinte em branco; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: de todos integrantes 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 integrantes da composição familiar.

119175106 1) Esclarecer se os pais contribuem com a manutenção financeira do candidato.

119175279 - Esclarecer a renda declarada pelo irmão da candidata, Sr. Fabrício, por meio de recibos de pagamentos dos seis últimos meses da instituição que atua como professor.

119175465
1. Cópia dos 3 últimos contracheques RETIRAR NO SITE INSS EXTRATO PENSÃO

2. TODAS AS DECLARAÇÕES ESTÃO SEM ASSINATURA

119175627 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: referente ao pai.

119176322
1. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018), referente ao pai, mãe e irmão. Caso sejam isentos, apresentar comprovante conforme link no edital.

2. Declaração assinada e datada pelo candidato esclarecendo endereço divergente entre o informado nas declarações e o comprovante de residência (conta de luz).

119176835
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: pensão por morte do sr. Carlos da mãe da candidata;2) declaração informando se recebe pensão alimentícia dos 

pais da sobrinha; 3) Declaração informando como se mantém financeiramente: mãe e aluna.

119176974

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: da mãe; 2) Cópia de certidões ou documentos referentes à tutela, adoção, termo de guarda e responsabilidade ou outras expedidas por juiz, quando 

for o caso. Caso não possua documentação legal, deverá apresentar declaração de próprio punho do responsável da família relatando a situação: sobrinha; 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: mãe, irmã e candidata; 4) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: mãe, irmã e candidata; 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: sobrinha.

119177653
1. Apresentar documento de Averbação do Divórcio, Declaração assinada e datada pelos pais do candidato informando separação sem reconhecimento legal ou Certidão de óbito do genitor, conforme o caso.

2. Acrescentar informações sobre o Sr. Luiz Carlos Coutinho Vieira (RG, CPF, Comprovante de Residência e renda).

119177988
1. Declaração assinada e datada pela candidata informando o valor mensal recebido para se manter no Rio de Janeiro, referente aos três meses anteriores à matrícula, a fim de esclarecer a diferença do valor informado no Quadro de Composição Familiar dos comprovantes de renda apresentados (extratos bancários).

2. Declaração assinada e datada pela candidata informando a relação/parentesco com o Sr. José João de Melo Neto.

119178463
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: solicitar na 

associação de moradores comprovante de residência; 2) Esclarecer se o avô compõe a família.

119178471 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 familiares, referente a 2018; 2) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens.

119178497
1) Quadro de composição familiar, preechido e assinado (referente aos meses anteriores à matrícula);

2) Cópia da Carteira de Trabalho da candidata, incluindo o último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais.

119179493 IDENTIDADE E CPF DO CANDIDATO

119179508 EMITIR UMA DECLARAÇÃO DO SR JOÃO BATISTA HENRIQUE , INFORMANDO A RENDA MENSAL TOTAL. NÃO FICOU CLARO SE ELE ATUA COMO PROFESSOR E POSSUI UMA RENDA EXTRA COMO PALESTRANTE . CASO POSSUA AS DUAS RENDAS, ALTERAR O VALOR NO QUADRO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR.

119180096

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

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: 

ESCLARECER PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SOBRINHOS

119180339

1) Identidade e CPF de todos os membros da família, exceto Juan Pablo, Ithalo e Heitor, dos quais já foram entregues a Certidão de Nascimento.

2) Cópia do termo de guarda e responsabilidade expedida por juiz referente aos sobrinhos, Ithalo e Heitor. Além disso, indicar se recebem pensão alimentícia e o respectivo valor mensal.

3) Declaração assinada e datada da irmã Lohrainne e do próprio candidato indicando se exerce ou não alguma atividade remunerada (formal ou informal), pensão, pensão alimentícia, aluguel ou auxílio financeiro de terceiros, informando em todos os casos os valores recebidos.

4) Cópia das contas de luz, água, telefone, internet, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU, referente aos 2 meses anteriores à matrícula.

5) Comprovante de residência de todos os membros maiores de 18 anos.

119181767 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: refazer as declarações de todos os membros familiares e inserir,além da data, as devidas assinaturas.

119181856
1) Refazer o quadro de composição familiar e preencher a coluna "grau de parentesco" e atualizar novos rendimentos (se for o caso); 2) Declaração explicando os motivos que não reside com os pais; 3) Declaração para explicar a situação do Sr. Manoel (pois nos comprovantes de residência consta que ele mora no mesmo endereço relatado pelo 

candidato (inclusive composição familiar,se for o caso); 4) Declarar a fonte de renda da Sra. Elma , bem como os valores que a filha Bianca contribui para as despesas; 5) Declarar o valor que o candidato recebe de seus pais para se manter. (Explicar fonte de renda para sua manutenção.

119182755
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO DA CANDIDATA DE SEU PAI E DE SUA TIA ASSINADA E DATADA , INFORMANDO SE RECEBE PENSÃO POR MORTE , PENSÃO ALIMENTÍCIA , RENDA DE ALUGUEL E OU ARRENDAMENTOS , APOSENTADORIA OU AUXÍLIO FINANCEIRO DE TERCEIROS, EXPLICITANDO EM TODOS OS 

CASOS OS VALORES RECEBIDOS

119183175

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: NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 ( ASSINADA E DATADA ) 

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

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: INFORMAR 

VALOR MÉDIO DAS DESPESAS CASO NÃO SEJA POSSÍVEL APRESENTAR COMPROVAÇÃO ( ASSINADA E DATADA ) 

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. 
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