
REGISTRO DRE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

119130839
1) Cópia dos 3 últimos contra-cheques; 2) cópia da carteira de trabalho (último contrato de trabalho com a pág. seguinte em branco. Caso não possua, apresentar declaração de próprio punho informando (de todos os membros maiores de 18 anos); 3) cópia d adeclaração de ajuste anual do Imposto de Renda (2018); 4) Declaração de próprio 

punhoinformando se exerce ou não algum outro cargo ou atividade remunerada, se recebe pensão alimentícia, renda de aluguel e/ou arrendamento; 5) Comprovante de despesas.

119134613

Apresentar os seguintes documentos: a) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2018, Ano-

Calendário 2017 e respectivo Recibo de Entrega da estudante e de seus pais. Caso sejam isentos, deverão 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”. 

b) Declaração de próprio punho informando a renda média mensal (somente do pai).

119138471

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) Cópia da Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais 

falecidos; 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 os membros familiares; 5) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal 

e relação de bens: de todos os membros familiares; 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.

119138895

1) Quadro de Composição Familiar preenchido e assinado (corrigir quadro informando Rendimento Bruto conforme declaração do Sr. Jose e do contracheque de Marcus Vinícius); 2) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: informar o ano/exercício na declaração 

apresentada ou imprimir resultado da consulta na Receita Federal; 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: comprovantes de água e luz conforme solicitado anteriormente.

119139655 1) Documento de Identidade e CPF: do candidato; 2) Cópia dos 3 últimos contracheques: do candidato; 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. Do candidato.

119143028
1) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Kevellyn e Fernanda; 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; 3) Esclarecer a declaração de que não recebe pensão alimentícia em contradição com decisão judicial de alimentos; 4) Se for o caso, apresentar recibo de pagamento de alimentos.

119156021

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 Certidão de óbito, em caso de pais, cônjuges ou responsáveis legais falecidos; 3) Cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (2018). Caso 

seja isento, apresentar comprovante conforme link em edital: Ianny e Ingrid; 4) Declaração de próprio punho informando o tipo de atividade exercida, local, renda média mensal e relação de bens: Declaração completa do pai, informando a renda mensal; 5) Declaração ou Certidão que explique a situação (vínculo) com a mãe da candidata e se a mesma contribui com as despesas 

das filhas.

119166262 1) Folhas (cópias) do último contrato de trabalho do pai e páginas seguintes em branco. Apenas foram apresentadas folhas de identificação da nova carteira de trabalho; 2) Documento de identificação do irmão Pedro Barborsa (12 anos).
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