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119199281

1) Cópia dos 3 últimos contracheques: De Nathan Ramos e Washington Marinho; 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 Nathan Ramos; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). 

Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Do Sr. Washington Marinho e de Nathan Ramos; 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: Nathan Ramos, 

Washington Ramos e Washington Marinho; 5) Do Sr. Washington Marinho: esclarecer vínculo empregatício que consta na carteira de trabalho (pg. 15) e enviar os contracheques (caso esteja empregado). Do sr. Washington Ramos: apresentar declaração contábil de retirada de pr´pró-labore referente aos 3 últimos meses da empresa que o mesmo consta na Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto de renda com proprietário e apresentar os valores atuais que recebe em rendimentos por aluguéis.

119199304

1) Documento de Identidade e CPF: De Kelly e Isaque; 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 dos 3 últimos contracheques:da Sra. Edna e de quem mais trabalhar na família; 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. De Edna e Kelly; 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 membros da família; 7) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, 

local, renda média mensal e relação de bens: de todos os maiores de 18 anos; 8) 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: para todos os maiores de 18 anos; 9) Cópia do termo de rescisão 

do último contrato de trabalho; 10)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; 11) Informação 

do Sr. Alex se paga pensão alimentícia e qual o valor.119199401 1) Folhas do contrato de trabalho do irmão, mãe e estudante, mesmo que estiver em branco; 2) Informar quantas famílias dividem a conta de água.

119199508

1) Comprovante de despesas, luz, água ou outra no endereço da avó (que é o mesmo endereço da estudante); 

2) Cópia da carteira de trabalho (identificação e folhas referentes ao contrato de trabalho até a primeira página em branco);

3) Declaração de valor aproximado do seguro desemprego, assinada e datada.

119199574 1) Esclarecimento da Sra. Cristiane Duarte se recebe pensão alimentícia da criança Daniel Martins, incluindo o valor recebido.
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