
REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

119188816

Apresentar cópia das contas, dos dois meses anteriores a 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.

Faltaram as cópias das atualizações salariais das carteiras de trabalho do Adilson, da Carla e do Alex.

Faltou cópia da página em branco posterior à página do último contrato de trabalho da carteira de trabalho do Alex. 

Faltou cópia Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, AnoCalendário 2017 e respectivo Recibo de Entrega. Caso seja isento, deverá acessar o link:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.as p e imprimir a tela em que constam o nome completo e a frase: “Sua declaração não consta na base de 

dados da Receita Federal”. (DE TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR)

Apresentar Declaração de próprio punho do Alex informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada além da informada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos.

Apresentar cópia da Certidão de Casamento. Em caso de união estável, deverá apresentar declaração assinada pelo casal.

Na declaração de desemprego do Adilson e da Carla, está faltando alguns dados. Na declaração deve constar que estão desempregados, se exercem ou não trabalho esporádico, se recebem pensão, renda de aluguele/ou arrendamento ou não, e os valores percebidos.

119187674
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: faltou a declaração do padrasto; 2) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação 

de bens: faltou a declaração do padrasto.

119186717
1) Cópia dos 3 últimos contracheques: mãe e pai (meses de 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: aluna, mãe 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: aluna, mãe e pai.

119188109 1) Cópia dos 3 últimos contracheques: de Aparecida Oliveira Martins, mês Abril e Junho INSS e o vínculo CLT não consta nenhum.

119186911
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) apresentar identidade (nº00332353608), cujo nome está ilegível. Além disso, não consegui compreender se o documento é de algum 

membro familiar (faltou cópia legível e/ou declaração).

119188002

1) Documento de Identidade e CPF: de todos membros constante no quadro familiar; 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: de todos membros familiares; 4) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: mãe; 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.

119187917 1) Documento de Identidade e CPF: faltou CPF da candidata; 2) a candidata inserou dois documentos de identificação que não constam no quadro de composição familiar. Assim, não foi possível compreender a situação dos membros familiares.

119189163

Faltou declaração de imposto de renda e o respectivo recibo de entrega da Carina, Caso seja isenta, 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”.

A Carina está desempregada???? Se sim, entregar declaração de próprio punho informando que está desempregada e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento, e os valores percebidos.

Apresentar declaração de próprio punho do Lucas informando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada além da informada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos.

Apresentar cópia da Certidão de Casamento. Em caso de união estável, deverá apresentar declaração assinada pelo casal.

Foram entregues apenas duas cópias da conta de energia elétrica. O edital pede cópia das contas, dos dois meses anteriores à matrícula, de 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.

A conta de energia elétrica está em nome de Manoel, explicar quem é Manoel e porque a contaestá em nome dele.

119187959
1) Cópia dos 3 últimos contracheques: a própria 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: declaração de próprio punho da mãe se exerce atividade remunerada, se recebe 

pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos; 3) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: declaração de próprio punho da mãe.

119188387

1) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio: pais/avô; 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 (mãe - págs. 15); 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: aluno, mãe e avô; 4) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: mãe e pai (estimativa de valor recebido mensalmente); 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; 6) declaração esclarecendo se o pai reside com a família. Se positivo incluir no quadro de composição familiar. Se negativo, comprovante de residência do pai e declaração informando se recebe pensãoalimentícia com o 

valor (referente ao aluno e à irmã); 7) comprovante de compra e venda do terreno (citado pelo aluno).

119188840

1) Documento de Identidade e CPF: do candidato; 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 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; 6) Cópia dos 3 últimos contracheques: de 

Natariel Freitas de Lima; 7) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: do pai e da mãe do candidato; 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: do candidato e da mãe.

119189008 Toda documentação do anexo III.

119186709

1) Documento de Identidade e CPF: candidata; 2) Cópia dos 3 últimos contracheques: José Gabriel (irmão); 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.

119188256
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 e do irmão (Gabriel); 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 e do irmão (Gabriel); 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 do irmão (Gabriel).

119187593 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 às carteiras de trabalho do pai e irmã.

119188735
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: declaração de pensão alimentícia (Kayke); 2) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal 

e relação de bens: a declaração de renda da mãe não apresenta correspondência com o valor total apresentado no quadro familiar.

119188086

1) Documento de Identidade e CPF; 2) Certidão de Casamento dos pais / Declaração de união estável / Averbação do Divórcio (pais/avó); 3) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos: caso o avô for falecido,se for apenas divorciado ou separado, basta certidão de casamento com averbação de divórcio; 4) Cópia dos 3 últimos 

contracheques: aluna (abril e maio); 5) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: aluna, mãe, pai, avó; 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: aluna, mãe, pai, avó; 7) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: aluna e pai; 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) declaração de desemprego (mãe e avó).

119188696

1) Documento de Identidade e CPF: faltou documento de identidade de Israel; 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: (Iracilde, Jauqeline e Israel); 4) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: (Iracilde, Jaqueline e Israel); 5) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: (Iracilde, Jaqueline e Israel); 6) a candidata 

apresentou cópia do cartão cidadão e título de eleitor de uma pessoa que não consta como membro da família (Jefferson), não foi possível compreender a relação dos documentos apresentados desta pessoa no processo.

119187527 1) Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado.

119188395
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) 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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119188078

Faltaram as cópias da carteira de identidade e CPF da Jenifer.

Faltaram as cópias páginas das atualizações salariais da carteira de trabalho da Jenifer e do Jorge Luiz.

A Jenifer pediu demissão. Está finalizando o aviso prévio. Tem alguma anotação desse aviso na carteira ou algum documento assinado pela Jenifer e pela empresa??? Anexar algum comprovante do cumprimento do aviso prévio com anuência/ assinatura do responsável pela empresa. Quando vai dar baixa na carteira? 

Apresentar contracheque do mês de junho da Genivalda.

Apresentar as cópias da carteira de trabalho da Genivalda das páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. (As cópias deverão ser identificadas com o nome do integrante da família). Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de próprio punho informando.

Trazer uma declaração de próprio punho do Jorge Luiz informando que está desempregado e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de aluguel e/ou arrendamento, e os valores percebidos. 

Foi entregue apenas uma cópia de conta de luz, o edital pede cópia das contas, dos dois meses anteriores a 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.

A conta de luz tem um valor alto, alguém exerce alguma atividade econômica em casa? Se sim, dizer qual atividade e quanto recebem por mês.

119187072
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 e da 

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: da candidata.

119188947 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.

119187496 1) Cópia dos 3 últimos contracheques: Rosicleide Fortunato

119186644

1) Cópia dos 3 últimos contracheques: do pai; 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 da família 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 da família 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.

119189383 Toda documentação do anexo III.

119186555
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: declaração de todos os membros constante no quadro familiar; 2) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: Keren 

(candidata) e Sara (irmã); 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.

119187226
1) Documento de Identidade e CPF: 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 e irmão; 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.

119188133
1) Cópia dos 3 últimos contracheques; 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.

119188010

1) Documento de Identidade e CPF: mãe (RG e CPF), pai (RG), irmãos (RG e CPF); 2) Cópia dos 3 últimos contracheques: Lorena; 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) 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.

119189066

Trazer cópia do último contrato de trabalho, cópia da página em branco posterior ao último contrato de trabalho e Cópia da página de atualizações salariais da carteira de trabalho da Lorena;

Trazer cópia da página de qualificação civil, cópia do último contrato de trabalho, cópia da página em branco posterior ao último contrato de trabalho e Cópia das atualizações salariais das carteira de trabalho da Miriam e do Fábio. 

Trazer cópia da carteira de trabalho da Letícia: das 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) Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de próprio punho informando; 

A Lorena, a Letícia, a Miriam e o Fábio estão desempregados??? Em caso de desemprego, cada um 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; 

Trazer cópia do Termo de Rescisão do último contrato de trabalho do Fábio, da Miriam, da Lorena e da Letícia caso tenham.

Todos os integrantes da família deverão trazer cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, AnoCalendário 2017 e respectivo Recibo de Entrega. Caso seja isento, deverá acessar o link:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.as p e imprimir a tela em que constam o nome completo e a 

frase: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. 

Foi anexada apenas uma conta de luz que venceu no mês 08, favor trazer cópias das contas de luz que venceram em maio e junho. 

Trazer cópia das contas, dos dois meses anteriores a matrícula, 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

Trazer cópia da Certidão de Casamento. Em caso de união estável, deverá apresentar declaração assinada pelo casal.

O Boletim de Ocorrência apresentado tem como endereço Bangu, a conta de luz tem o endereço de Rio das Ostras. Explicar via declaração. Não precisa autenticar as declarações me cartório.
119186945

1) Documento de Identidade e CPF: filho (Rômulo); 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.

119186589 Toda documentação do anexo III.

119187543 1) Documento de Identidade e CPF: não entregou o CPF do candidato; 2) Cópia dos 3 últimos contracheques: falta contracheques abril e junho.

119186694
1) Cópia dos 3 últimos contracheques: mãe; 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) Cópia do termo de rescisão do último contrato de trabalho: candidato.

119189391 1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (2018): (pai e mãe); 2) declaração de pró-labore referente aos 3 últimos meses (mãe e pai).

119187357

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; 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. 7) OUTROS: declaração de próprio punho informando se reside ou não e se recebe ou não pensão do genitor de seu filho.

119187048
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: declaração da candidata e irmão dizendo se exerce ou não atividade remunerada; 2) Declaração de próprio punho informando o tipo de 

atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: declaração dos pais da candidata informando o valor recebido com aitividade informada, conforme apresentado no quadro de composição familiar.

119188303 1) Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado.

119187373

1) Documento de Identidade e CPF: não entregou os documentosdos membros familiares, apenas do candidato); 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; 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.
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119188719

Faltaram as cópias da carteira de identidade e CPF do Reginaldo.

Faltaram as cópias da carteira de identidade e CPF da Shaiana e da Shaiene. Caso elas não tenham Carteira de Identidade e CPF, Favor trazer a cópia da certidão de nascimento delas.

Trazer os Contracheques de Abril e junho da Jozelma.

Trazer os Contracheques de Abril e maio do Reginaldo.

Trazer cópia da carteira de trabalho da Rozelma, do Reginaldo e da Shakira: das páginas de identificação, último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e atualizações salariais. (As cópias deverão ser identificadas com o nome do integrante da família). Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de próprio punho informando.

Trazer cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, AnoCalendário 2017 e respectivo Recibo de Entrega. Caso seja isento, 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”.(TRAZER IMPOSTO DA JOZELMA, DO REGINALDO E DA SHAKIRA).

Trazer cópias das contas, dos dois meses anteriores a 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.

Declaração de próprio punho da Jozelma e do Reginaldo 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.

Qual a situação da Shakira? Está desempregada? Se sim, tem que entregar 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;

Trazer cópia da Certidão de Casamento. Em caso de união estável, deverá apresentar declaração assinada pelo casal.

119188492

Faltaram as cópias da carteira de identidade e CPF do Jhonata.

Faltaram as cópias das carteiras de trabalho da Thayná e do Jhonata. Trazer cópias das 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) Caso não possua carteira de trabalho, apresentar declaração de próprio punho informando

Foi entregue apenas uma conta de luz em nome de Luciana, explicar quem é Luciana e por qual motivo a conta está em nome dela. O edital pede cópia das contas, dos dois meses anteriores a 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.

Entregar declaração de próprio punho da Thayná e do Jhonata, informando se exercem ou não, algum outro cargo ou atividade remunerada além da informada, se recebe pensão, pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento, informando em todos os casos os valores recebidos.

Faltou cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, Ano Calendário 2017 e respectivo Recibo de Entrega. Caso seja isento, 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” (DA THAYNÁ E DO JHONATA)

Apresentar declaração de próprio punho da Thayná e do Jhonata informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens.A declaração de trabalhador informal entregue não abarca os itens acima que foram pedidos no edital.

Trazer uma declaração do dono da van(da onde Thayná trabalha) e do dono da lanchonete(Da onde o Jhonata trabalha) dizendo que vocês trabalham informalmente e quanto vocês recebem de salário mensalmente.Se possível, anexar à declaração cópia da carteira de identidade do dono da van e dono da lanchonete.

119188997

1) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 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) o candidato declarou na composição familiar que reside apenas com seu irmão (Leonardo), no entanto, quando observado o item "filiação" da carteira de trabalho, constam nomes de pais e mães diferentes. Sendo assim, não foi possível compreender a composição familiar 

(favor esclarecer se é família extensa ou não; 5) não foi possível compreender o valor total de rendimentos especificados no quadro de composição familiar.

119189210

Apresentar declaração completa do Imposto de Renda e o respectivo recibo de entrega da Núbia.

Em caso de divórcio, deverá apresentar cópias da averbação, partilha de bens e documentação referente a pensão alimentícia. 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; A 

separação da Núbia e do Vladimir foi legal ou ilegal? Possui certidão de casamento? Averbação do divórcio??

A Letícia está desempregada? Apresentar declaração de próprio punho da Letícia informando que está desempregada e se exerce ou não trabalho esporádico, se recebe pensão, renda de aluguel e/ ou arrendamento, e os valores percebidos;

Apresentar declaração de imposto de renda completa do pai da Vanessa e o respectivo recibo de entrega.

Foi entregue a cópia de uma conta de energia elétrica em nome do Vladimir, noendereço ST S Q 17 CJ C LT 32-A eFoi entregue cópia de uma fatura de cartão de crédito em nome do Vladimir em um outro endereço. Em qual endereço o Vladimir reside???

Declaração de próprio punho do Vladimir dizendo o endereço onde ele reside e se dá ou não alguma ajuda mesmo que esporádica ou não à Vanessa e à Letícia. Anexar cópia da carteira de identidade dele.
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