
REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

119197069 1. Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital:  REFERENTE À DECLARAÇÃO 

119196932

1. Documento de Identidade e CPF: TODOS DA FAMÍLIA  

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 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:

5. Cópia dos 3 últimos contracheques DA MÃE 

6. 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 JONATAS 

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

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: 

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: 

119196762

1. Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio;REFERENTE A UNIÃO DA CANDIDATA

2. Cópia dos 3 últimos contracheques  DA CANDIDATA E DA SUA FILHA 

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 ULTIMO CONTRATO COM PÁGINA SEGUINTE EM BRANCO DA CANDIDATA E COMPANHEIRO 

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

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 COMPANHEIRO 

6. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: DO COMPANHEIRO  

119197093

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: ESCLARECER MELHOR O VALOR EXPORÁDICO ENVIADO  

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 LARISSA E CAROLINE 

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

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

5. Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: CASO HOUVER 

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: SÓ VEIO UMA CONTA DE LUZ 

7. EXPLICAR A QUE SE REFERE OS EXTRATOS BANCÁRIOS DO BRADESCO. QUAL O OBJETIVO DOS MESMOS ? MARCAR NO MESMO O QUE DESEJA COMPROVAR 

119197255

1. Documento de Identidade e CPF: DE TODOS DA FAMILIA E CERTIDAO DE NASCIMENTO DOS DOIS MENORES  

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

3. Cópia dos 3 últimos contracheques DO LUCAS CONE DO PAI ( SÓ VEIO 1 CONTRACHEQUE DE CADA )

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 DA FAMÍLIA MENOS DOS DOIS FILHOS MENORES ( 14 E 4 ANOS )

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. 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: 

119196819

1) Comprovantes de pagamento de todas as despesas da residência e dos filhos;2) Declaração dos genitores dos seus filhos informando que não pagam pensão ou prestam qualquer outro tipo de auxílio financeiro;3) Imposto de renda do marido com quem é casada 

oficialmente;4) Comprovante de pagamento do IPTU da residência da candidata;5) Despesas com o automóvel;6) Imposto de renda dos últimos três anos da candidata;7) Comprovante de residência do marido dos últimos 12 meses anteriores à matrícula (luz, água e gás);8) 

Comprovante de Inscrição em disciplinas com a grade horária do semestre;9) Comprovante de pagamento de luz dos últimos 12 meses.

119197132

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: PARA 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: 

5. O PAI NÃO DÁ NENHUM TIPO DE PENSÃO ? SE DÁ QUAL O VALOR ? FALTA DOCUMENTOS DO PAI, COMPROVANTE DE RESIDENCIA E RENDA.
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