
REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

119199281 Quadro de Composição Familiar Preenchido e Assinado

119198992

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: Larysoan S. F. A. S. (candidata) as páginas do contrato de trabalho, Marcia F. A. (mãe) toda a CTP, Sinval V. L. V. (padrasto) toda a CTP; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Larysan S. F. A. S. (candidata) Sinval V. L. V. (padrasto); 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 membros da família, informar também a situação do pai da candidata; 5) Cópias das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de luz, água, 

telefone, condomínio, aluguel/financiamento e IPTU. Caso um dos comprovantes de despesa não esteja em nome de um dos membros da composição familiar é necessário justificar a situação mediante declaração de próprio punho do responsável da família: atuais; 6) Extrato de pagamento de benefício dos comprovantes de remuneração dos 03 últimos meses (Conforme edital 

item 2, VI) de Sinval Vanderlei Lima de Vasconcelos (padrasto).

119199299 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119199312

1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: de todos membros da família; 2) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: do pai; 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) Cópia do comprovante de recebimento do benefício de transferência de renda do último mês anterior à matricula 

constando o valor; 5) Declaração de próprio punho informando que está desempregado da candidata, das irmãs e da mãe, conforme item "a" do inciso VII dos comprovantes de renda.

119198968 1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: para esclarecer a renda dos genitores.

119199003
1) Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado; 2) Documento de Identidade e CPF; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital; 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.

119199451
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: último contrato de trabalho com página seguinte em branco da carteira nº 25341 de Ednilson e último página da carteira de trabalho de Maria; 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 integrantes da família.

119199184

1) Documento de Identidade e CPF: mãe e pai; 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; 3) Cópia dos 3 últimos contracheques: 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: 

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

119199558

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: em relação à mãe da candidata e a candidata; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme 

link em edital: em relação à candidata 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: referente ao falecimento do 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.

119199516 Toda a documentação do Anexo III do Edital.

119199532
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 criança Lara; 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: último contrato de trabalho com a página seguinte em branco (Maysa); 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital.

119199362
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 da associação de moradores os 

comprovantes.

119199508

1) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos; 2) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho; 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) 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.

119198853

1) Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado; 2) Documento de Identidade e CPF; 3) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; 4) 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; 5) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 6) 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; 7) Cópia dos 3 últimos contracheques; 8) 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; 9) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante 

conforme link em edital; 10) 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; 11) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de 

bens; 12) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho; 13) 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; 14) 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.

119199150

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

119199574 1) Documento de Identidade e CPF; 2) Cópia dos 3 últimos contracheques: Maio; 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: último contrato de trabalho com a página seguinte em branco de Gabril, Cristiane, Maria e Nayara.

119198861

1) Documento de Identidade e CPF: todos membros da familia; 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: Marcela M. O. (candidata) 

págs. 10 e 11, Joseilda G. M. (mãe) págs. 10 e 11; 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 e da mãe; 4) Declaração de próprio punho informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de 

aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos: da candidata.

119199037
1) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio; 2) Cópia dos 3 últimos contracheques: Erick (irmão); 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: Alvaro (pai); 4) Cópia da Declaração de 

Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: declaração completa de Alvaro (pai).

119199477
1) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens; 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: apresentar outras contas da residência; 3) Declaração justificando há quanto tempo reside com a companheira e como se mantém financeiramente.

119199304 1) Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado.

119199401

1) Documento de Identidade e CPF: dos membros familiares; 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; 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) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho; 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.

119198879 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 págs. 10 à 14 do irmão; 2) Declaração da Associação de moradores da Fazendinha (complexo do Alemão) com nome completo do candidato.

119199207 Toda a documentação do Anexo III do Edital.
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119199053

1) Documento de Identidade e CPF:de todos membros da familia; 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; 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: sra. Claudete; 5) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: sra. Claudete; 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) Extrato de pagamento de beneficio previdenciario (sra. 

Floricia); 8) Especificar o grau de parentesco no quadro de composição familiar. 

119198926

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 da identificação, último contrato de trabalho com página seguinte em branco; 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; 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.

119199118 1) Documento de Identidade e CPF: RG ilegível de Iago; 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: dos genitores (Patricia e Oacir).
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