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    O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Presidente Epitácio, no uso das atribuições

que lhe são concedidas, torna público, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, comunicado acerca da lista de

documentos faltantes e cronograma de entrevistas do Programa de Auxílio Permanência.

ORIENTAÇÕES GERAIS

 Conforme Edital 004/2020, para ingressar no Programa de Auxílio Permanência o estudante deverá:

    1) inscrever-se pelo SUAP;

    2) entregar os documentos comprobatórios e;

    3) participar da entrevista, quando convocado.

  Em anexo é apresentada a lista da situação atual da inscrição dos estudantes. A lista é organizada por ordem de

prontuário, contém uma coluna explicitando a situação da inscrição e/ou os documentos faltantes e outra com a

data e horário da entrevista.

    Documentos Faltantes: o período para entrega de documentos comprobatórios faltantes é de 05 a 09 de

março de 2020. A não complementação da documentação implica no indeferimento da inscrição.

    Entrevistas: O estudante que não puder comparecer na data e horário agendados deverá entrar em contato

com a Coordenadoria Sociopedagógica para apresentar justificativa e realizar o reagendamento da entrevista. A

não realização da entrevista, quando convocado, implica no indeferimento da inscrição.

   Caso o prontuário do estudante inscrito não conste na lista em anexo, informe o erro à Coordenadoria

Sociopedagógica até 09 de março de 2020.

ATENÇÃO: os estudantes que ingressaram na instituição após o período de inscrições do

programa poderão inscrever-se de 05 a 09 de março de 2020, realizando dois procedimentos:

inscrição via SUAP e entrega de documentos comprobatórios.

RESULTADO E RECURSOS

    O deferimento ou indeferimento dos auxílios financeiros serão divulgados no mural da Coordenadoria

Sociopedagógica e no endereço eletrônico do câmpus (pep.ifsp.edu.br) até o dia 13 de março de 2020. Após o

resultado, o estudante terá de 16 a 17 de março de 2020 para questionar formalmente através do Formulário de

Recurso.

CRONOGRAMA:

Etapas Previsão

Publicação do Edital 05/02/2020



Inscrições pelo SUAP e

Entrega dos documentos comprobatórios
De 05/02/2020 a 19/02/2020

Divulgação inscrições deferidas,

Lista de inscrições com falta de documentos

Divulgação do Cronograma de Entrevistas

Até 04/03/2020

Entrevistas e

Entrega de documentos faltantes

Inscrição de estudantes de vagas remanescentes

De 05/03/2020 a 09/03/2020

Divulgação dos Resultados Até 13/03/2020

Prazo para Recursos De 16/03/2020 a 17/03/2020

Divulgação dos Recursos Finais Até 18/03/2020

DISPOSIÇÕES FINAIS

   O atendimento ao estudante está sujeito à disponibilidade orçamentária da Política de Assistência Estudantil do

câmpus.

  Mais informações e/ou dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone 3281-9598 ou na Coordenadoria

Sociopedagógica – Bloco 02, Salas 11 e 12.

LISTA DE ASSINATURAS

Eduardo Fernando Nunes - Psicólogo

ANEXO:

PRONTUÁRIO DOCUMENTOS FALTANTES ENTREVISTA

PE1580302

Estudante:

-Apresentou declaração que não tem nenhuma renda e preencheu

na ficha de inscrição declarando renda de R$500;

Dispensada

PE1616153 Inscrição deferida. Dispensada

PE1710087

Estudante:

- Comporvante de residência atualizado;

Esposa:

- Cópia da Carteira de trabalho;

Dispensada

PE1713116 Todos os documentos, exceto ficha de inscrição. Dispensada

PE1713183

Estudante:

- Comprovante de renda (carteira de trabalho e declaração, etc.);

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE1713345

Estudante:

- Comprovante de endereço;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

- Declaração de pensão alimentícia;

Mãe e Irmão:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS.

Dispensada

PE1715097 Todos os documentos. Dispensada

PE1715267
Esposa:

-Declaração de trabalhador informal ou sem renda;
Dispensada

PE1715364

Estudante:

- Preenchimento correto do verso da ficha de inscrição com a família

de origem;

- Declaração de renda (cópia da carteira de trabalho e declaração,

etc.)

- Comprovante de residência da família de origem;

Mãe:

- Cópia correta da carteira de trabalho (contratos);

Dispensada



Pai:

- Comprovante de renda atualizado;

PE1716034
Irmão:

-Declaração de Pensão Alimentícia (se pai vivo);
Dispensada

PE1716123
Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.
Dispensada

PE1716158
Estudante:

- Informar sobre pensão alimentícia;
Dispensada

PE1716182

Estudante:

- Comprovantes de endereço (atual e da família de origem);

- Termo de compromisso;

- Contrato de aluguel devidamente assinado;

- Cópia da CTPS;

Dispensada

PE1716204 Inscrição deferida. Dispensada

PE1716212

Estudante:

- Comprovante de Endereço atual e da família de origem;

- Comprovantes de Renda;

Mãe:

- Comprovantes de Renda;

Avó:

- Extrato do INSS (valor integral).

Dispensada

PE1716221

Mãe:

-Declaração de Trabalhador informal ou Autônomo;

Pai:

-Contracheque mais recente;

Dispensada

PE1716239

Estudante:

- Cópia da carteira de trabalho ou declaração negativa;

Irmã:

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE1716247
Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.
Dispensada

PE1716344

Estudante:

-Preencher verso da Ficha de Inscrição e Termo de Compromisso;

-Declaração de Trabalhador sem renda ou com Trabalho Informal;

Irmã:

-Declaração de Trabalhador sem renda ou com Trabalho Informal;

Dispensada

PE1716387
Estudante:

-Dois orçamentos para a lista de materiais;
Dispensada

PE1716409

Estudante

- Ficha de Inscrição;

- Termo de Responsabilidade;

- Termo de Compromisso;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Mãe e irmã:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.

Dispensada

PE1716417

Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Pai:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Irmã:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS.

Dispensada

PE1716433
Mãe:

- Cópia correta da carteira de trabalho (pg. 14);
Dispensada

PE1716441 Todos os documentos. Dispensada

PE1716468 Inscrição deferida. Dispensada

PE1716476

Estudante:

-Correto preenchimento do verso da ficha de inscrição;

-Comprovante de endereço;

Dispensada

PE1716484 Inscrição deferida. Dispensada

PE1717022
Estudante:

-Contracheque mais recente ou extrato de recebimento;
Dispensada

Estudante:



PE1717138 -Inscrição no SUAP; Dispensada

PE1717201
Filha:

-Declaração de Pensão Alimentícia;
Dispensada

PE1717227

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

Mãe, irmão e estudante:

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Dispensada

PE1717251

Estudante:

- Termo de responsabilidade;

- Declaração de renda.

Dispensada

PE1717294
Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou trabalho informal.
Dispensada

PE1717308 Todos os documentos. Dispensada

PE1717332 Todos os documentos. Dispensada

PE1717341

Estudante:

-Ficha de inscrição;

-Termo de compromisso;

-Termo de responsabilidade;

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

-foto 3x4;

Esposo:

-Cópia da CTPS (página da qualificação civil e último registro);

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal

(se for o caso) ou cópia do ultimo contracheque;

Dispensada

PE1717375
Estudante:

-Contracheque atualizado ou extrato de recebimento;
Dispensada

PE1717391
Filha:

- Declaração de renda;
Dispensada

PE1810014 Todos os documentos. Dispensada

PE1810057
Estudante:

-Declaração de Pensão Alimentícia;
Dispensada

PE1810081 Inscrição deferida. Dispensada

PE1811045
Estudante:

-Página com o último registro da CTPS
Dispensada

PE1811231

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Familiares:

Comprovantes de renda dos maiors de 16 anos (pai, mãe e irmã);

Dispensada

PE1811363 Todos os documentos. Dispensada

PE1811401

Estudante:

- Inscrição SUAP;

Pai:

- Cópia da CTPS;

Dispensada

PE1812301 Inscrição deferida. Dispensada

PE1813064
Estudante:

- Declaração de renda;
Dispensada

PE1813072
Estudante:

- Declaração de renda;
Dispensada

PE1813102

Estudante:

- Comprovante de endereço atualizado;

- Comprovante de renda (cópia da CTPS e declaração, etc.);

Mãe:

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE1813111
Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.
Dispensada

PE1813129
Pai:

- Contracheque.
Dispensada

PE1813234

Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Mãe e Irmã:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho (contratos);
Dispensada



Sobrinha:

- Termo de guarda;

- Declaração de pensão alimentícia.

PE1813285
Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.
Dispensada

PE1813391

Estudante:

- Comprovante de Endereço;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Mãe:

- Carteira de trabalho;

Pai:

- Extrato da aposentadoria.

Dispensada

PE1813421

Estudante:

- Preenchimento correto do verso da ficha de inscrição e do termo

de compromisso;

- Comprovante de residência atualizado;

- Comprovantes de renda dos maiores de 16 anos;

Dispensada

PE1813447

Estudante:

- Ficha de inscrição;

- Comprovantes de renda;

Familiares:

- Comprovantes de renda.

Dispensada

PE1814028 Todos os documentos. Dispensada

PE1814036
Irmã:

- Carteira de trabalho (contratos).
Dispensada

PE1814044

Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Pai e irmã:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.

Dispensada

PE1814052
Estudante:

-Foto 3x4;
Dispensada

PE1814141

Estudante:

- Inscrição no Suap;

- Comprovante de endereço;

- Declaração de trabalhador sem renda ou trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Pai e Mãe:

- Contracheques.

Dispensada

PE1814168

Estudante:

- Comprovante de endereço;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Pai e Mãe:

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

 Irmã:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS.

Dispensada

PE1814192 Todos os documentos. Dispensada

PE1814273 Todos os documentos. Dispensada

PE1814303 Todos os documentos. Dispensada

PE1814346

Estudante:

- Comprovante de endereço;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Mãe e tios:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS.

Dispensada

PE1814362

Estudante:

-Não preencheu a ficha de inscrição;

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Dispensada

PE1814371 Todos os documentos. Dispensada



PE1814427

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

- Comprovante de endereço;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Mãe:

- Carteira de trabalho;

Irmão:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Avó:

- Extrato do INSS (aposentadoria).

Dispensada

PE1814451

Mãe:

- Carteira de trabalho (contratos);

Pai:

- Contracheque (completo);

Irmão:

- Extrato do INSS - auxílio doença.

Dispensada

PE1821083
Estudante:

-Declaração de pensão alimentícia (filho);
Dispensada

PE1821091

Estudante:

- Comprovante de renda (carteira de trabalho e declaração, etc.);

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE1821121 Inscrição deferida. Dispensada

PE1821148

Estudante:

- Holerite mais recente;

Mãe:

- Extrato do benefício fornecido pelo INSS com identificação do

beneficiário;

Dispensada

PE1821181

Mãe:

-Cópia da CTPS e Declaração de Trabalhador sem renda/informal ou

autônomo;

-Contracheque;

Dispensada

PE1821199 Todos os documentos. Dispensada

PE1821202
Estudante:

- Inscrição SUAP;
Dispensada

PE1821253 Inscrição deferida. Dispensada

PE1821342
Pai:

- Comprovante de renda;
Dispensada

PE1821369
Estudante:

- Contracheque.
Dispensada

PE1821377 Inscrição deferida. Dispensada

PE1821393

Estudante:

- Holerite mais recente;

- Comprovante de residência atualizado;

Mãe:

- Declaração de renda;

Irmão:

-Pensão Alimentícia

Dispensada

PE1822021 Inscrição deferida. Dispensada

PE1822039 Inscrição deferida. Dispensada

PE1822055

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Comprovante de renda (declaração, carteira de trabalho, etc.);

Mãe:

- Comprovante de renda (declaração, carteira de trabalho, etc.)

- Extrato da pensão por morte;

Dispensada

PE1822063
Estudante:

-Inscrição no SUAP;
Dispensada

PE1822071

Estudante:

- Declaração de pensão alimentícia;

Esclarecer situação financeira da mãe.

Dispensada

PE1822101

Estudante:

- Dois orçamentos para os materiais da solicitação de auxílio Dispensada



material;

PE1822128

Estudante:

- Extrato do INSS;

Esposa:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho.

Dispensada

PE1822144

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Cópia correta carteira de trabalho (pg. 14)

Dispensada

PE1822225 Inscrição deferida. Dispensada

PE1822306 Inscrição deferida. Dispensada

PE1822365
Estudante:

-Foto 3x4;
Dispensada

PE1822373
Estudante:

-Foto 3x4;
Dispensada

PE1822411
Estudante:

- Comporvante de residência atualizado;
Dispensada

PE1910019 Inscrição deferida. Dispensada

PE1910035

Estudante:

- Foto 3x4;

- Declaração de pensão alimentícia;

Mãe:

- Extrato de aposentadoria (valor integral).

Dispensada

PE1910051
Estudante:

- Cópia carteira de trabalho (pg 07);
Dispensada

PE1910078
Irmã:

- Cópia correta da Carteira de trabalho (pg. Contrato de trabalho);
Dispensada

PE1910094 Inscrição deferida. Dispensada

PE1910108 Inscrição deferida. Dispensada

PE1910124 Inscrição deferida. Dispensada

PE1910141 Todos os documentos. Dispensada

PE1910256

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Holerite mais recente;

Dispensada

PE1910345 Inscrição deferida. Dispensada

PE1910353
Mãe:

- Carteira de trabalho.
Dispensada

PE1911091

Estudante:

- Ficha de inscrição (verso);

- RG e CPF;

- Comprovante de renda;

Esposa:

- Extrato do seguro desemprego.

Dispensada

PE1911139

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Cópia da Carteira de trabalho;

- Informação sobre pensão alimentícia;

Mãe:

- Cópia da Carteira de trabalho;

Dispensada

PE1911244 Inscrição deferida. Dispensada

PE1911252

Estudante:

- Ficha de inscrição;

- Conferir junto a CSP documentos dos familiares e comporvantes de

renda;

Dispensada

PE1911384

Estudante:

- Informar sobre pensão alimentícia da sobrinha e do irmão.

Irmã:

- Cópia correta da Carteira de trabalho (pg. Contrato de trabalho);

Dispensada

PE1911431 Inscrição deferida. Dispensada

PE1912054

Mãe:

Declaração de Trabalhador sem renda;

Estudante:

-Declaração de Pensão Alimentícia;

Dispensada



PE1912089

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Declaração de renda;

Mãe, pai, irmão e avó:

- Cópias da CTPS;

Dispensada

PE1912097

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Comprovante de residência;

- Comprovante de renda (cópia da CTPS e declaração, etc.);

Pai:

- Cópia da CTPS;

Mãe:

- Comprovante de renda (cópia da CTPS e declaração, etc.);

Dispensada

PE1912127
Irmão:

-Cópia da CTPS (página dos contratos de trabalho);
Dispensada

PE1912232

Estudante:

- Declaração de renda;

Irmão:

- Declaração de renda;

Padrasto:

- Cópia correta da carteira de trabalho (pg 16);

Dispensada

PE1912275 Inscrição deferida. Dispensada

PE1912437
Estudante:

- Cópia correta CTPS (contratos);
Dispensada

PE1913131 Inscrição deferida. Dispensada

PE1913166 Inscrição deferida. Dispensada

PE1913182

Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Pai:

- Extrato da aposentadoria.

Dispensada

PE1913247 Inscrição deferida. Dispensada

PE1913255

Estudante:

- Foto 3x4;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Dispensada

PE1913344
Estudante:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.
Dispensada

PE1913361
Mãe:

- Extrato do INSS (auxílio doença).
Dispensada

PE1913379

Mãe:

- Carteira de trabalho (qualificação civil e pág.14);

Auxílio Material: apresentar ao menos dois orçamentos dos itens

requeridos.

Dispensada

PE1913409

Estudante:

- Comprovante de endereço;

Mãe:

- Comprovante de renda;

- Informar se receber pensão por morte;

Dispensada

PE1913425

Mãe:

- Comprovantes de renda;

Irmã:

- Declaração de pensão alimentícia.

Dispensada

PE1914022 Inscrição deferida. Dispensada

PE1914057

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Comprovante de renda (declaração, carteira de trabalho, etc.);

Mãe:

- Comprovante de renda (carteira de trabalho)

Irmão

- Comprovante de renda (declaração, carteira de trabalho, etc.);

Pai:

- Holerite mais recente ou outro comprovante de renda;

Dispensada

PE1914073 Inscrição deferida. Dispensada

PE1914081 Todos os documentos. Dispensada



PE1914146

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

- Ficha de inscrição;

- Termo de responsabilidade;

- Termo de compromisso;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS.

Dispensada

PE1914162

Estudante:

- Inscrição no Suap;

- Toda a documentação correta.

Dispensada

PE1914201 Inscrição deferida. Dispensada

PE1914286 Inscrição deferida. Dispensada

PE1914308

Estudante:

- Inscrição no Suap;

- Termo de Responsabilidade;

- Termo de Compromisso e Ciência;

Mãe:

- Comprovantes de renda.

Dispensada

PE1914316 Inscrição deferida. Dispensada

PE1914359 Inscrição deferida. Dispensada

PE1914367 Todos os documentos. Dispensada

PE1914413
Mãe:

- Carteira de trabalho (pág.8).
Dispensada

PE1914456 Inscrição deferida. Dispensada

PE300001X
Estudante:

- Preencher o verso da ficha de inscrição.
Dispensada

PE3000117

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- declaração de renda;

- orçamentos auxílio material;

- atualizar comprovante de residência da família de origem, pois não

está legível;

Irmã:

-atualizar cópia do holerite, pois não está legível;

Dispensada

PE3000168 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000206

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Pai:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.

Dispensada

PE3000222 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000231

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Dois orçamentos para materiais da lista de auxílio material;

-Contracheque atualizado (janeiro/ fevereiro 2020)

Esposo:

-Declaração de trabalhador sem renda;

Dispensada

PE3000265

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Comprovante de Endereço 

Dispensada

PE3000281
Estudante:

-Declaração de trabalhador informal ou sem renda;
Dispensada

PE3000303
Estudante:

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;
Dispensada

PE3000311 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000338

Estudante:

- Comprovante de endereço;

- Carteira de trabalho (contratos);

Pai:

- Carteira de trabalho (contratos).

Dispensada

PE3000362
Esposa:

-cópia da CTPS;
Dispensada

Estudante:

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;



PE3000371
Irmão:

-Declaração de Pensão alimentícia;

Mãe:

-Contracheque mais recente;

Dispensada

PE3000389 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000401

Estudante:

- foto 3x4;

Enteada:

- Cópia da CTPS;

Filho:

- Declaração de renda;

Netos:

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE3000427 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000435
Estudante:

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;
Dispensada

PE3000443

Estudantes:

- Comprovante de residência atualizado;

- Comprovante de renda (carteira de trabalho e declaração, etc.)

Irmã:

- Declaração de renda;

Pai e mãe:

- Carteira de trabalho;

Dispensada

PE3000478 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000508

Esposo:

-Apresentou declaração que não tem nenhuma renda e preencheu

na ficha de inscrição declarando renda de R$500;

Dispensada

PE3000516
Estudante:

-Contracheque ou extrato de recebimento;
Dispensada

PE3000541 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000567
Estudante:

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal
Dispensada

PE3000583

Estudante:

- Comprovante de Endereço atual e da família de origem;

- Comprovantes de Renda;

Mãe:

- Comprovantes de Renda;

Prima:

- Comprovantes de Renda.

Dispensada

PE3000605 Inscrição deferida. Dispensada

PE300063X
Pai e Mãe:

- Extratos de recebimento de aposentadoria com o valor do benefício;
Dispensada

PE3000664 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000681

Estudante:

- verificar edital 04/2020: 1.4 - d) e 5.6 - c) - documentação

específica para auxílio moradia.

Família de origem:

- comprovante de endereço;

- documentos pessoais;

- comprovantes de renda;

Dispensada

PE3000737 Inscrição deferida. Dispensada

PE3000753
Estudante:

- Informar sobre pensão alimentícia;
Dispensada

PE3000761 Inscrição deferida. Dispensada

PE300077X Inscrição deferida. Dispensada

PE300080X

Estudante:

- Comprovante de endereço atualizado;

Irmã:

- Cópia da CTPS;

Dispensada

PE3000893

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;

Dispensada



PE3000907

Estudante:

-Não preencheu o verso da ficha de inscrição;

-Cópia da CTPS;

Mãe:

-Cópia da CTPS;

Pai:

-Contracheque de janeiro de 2020.

Dispensada

PE3000915

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Ficha de inscrição;

-Documentação que comprove renda de todos que moram na

residência;

Dispensada

PE3001041
Mãe:

- Carteira de trabalho.
Dispensada

PE3001059
Estudante:

-Inscrição no SUAP;
Dispensada

PE3001075

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Comprovantes de endereço (atual e da família de origem);

- Cópia da CTPS;

Padrasto:

- Consta registro na CTPS, apresentar o último holerite ou extrato do

seguro desemprego;

Dispensada

PE3001105
Mãe:

-Cópia da CTPS;
Dispensada

PE3001172

Estudante:

- Carteira de trabalho (contrato);

Pai:

- Contracheque.

Dispensada

PE3001288 Todos os documentos. Dispensada

PE300130X

Padrasto:

-Cópia do RG e CPF;

-Cópia do ultimo Registro da CTPS;

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Dispensada

PE3001318

Mãe:

-Declarção de renda;

Sobrinha:

-Pensão Alimentícia;

Dispensada

PE3001326
Estudante;

- Comprovante de renda (declaração, carteira d etrabalho, etc.);
Dispensada

PE3001334

Estudante:

- Contrato de aluguel;

- Comprovante de endereço em Presidente Epitácio;

Dispensada

PE3001342

Estudante:

- Comprovantes de renda;

Prima:

- Comprovantes de renda.

Esclarecer composição familiar.

Dispensada

PE3001351

Estudante:

- Foto 3x4;

- Esclarecer composição familiar;

- Informar se o irmão recebe pensão ou se o pai compõe a família;

Entrevista: 05/03/2020 - 19:00

PE3001377
Estudante, mãe e irmãs:

- Carteira de Trabalho ou Declaração de CTPS.
Dispensada

PE3001423

Estudante e Avó:

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Mãe

-Cópia do contracheque de janeiro ou comprovante/ extrato de

recebimento;

Estudante:

-Declaração de pensão alimentícia (se pai vivo);

Dispensada

PE3001431 Todos os documentos. Dispensada

PE3001474 Todos os documentos. Dispensada



PE3001504

Avô e Avó:

-Extrato de recebimento de benefício (recente);

Pai:

-Contracheque mais recente (esclarecer se mora na mesma

residência);

Dispensada

PE3001512

Estudante:

- Contrato de aluguel assinado por todas as partes;

- Termo de compromisso;

- Comprovantes de endereço (família de origem e local alugado);

- Declaração de renda;

Mãe:

- Declaração de renda e cópia correta da carteira de trabalho

(contratos);

Irmão:

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE3001539
Estudante:

- Inscrição no Suap.
Dispensada

PE3001555
Pai:

- Cópia da CTPS;
Dispensada

PE3001601

Pai:

- Informar renda;

Irmão:

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Auxílio Saúde: preenchimento correto do termo e apresentação de no

mínimo dois orçamentos.

Dispensada

PE3001644 Inscrição deferida. Dispensada

PE3001652

Estudante:

-Contracheque atualizado de todos os membros da residência;

-Dois orçamentos para a lista de materiais;

Dispensada

PE3001661

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Declaração de renda;

Mãe:

- Comprovante de renda (carteira de trabalho e declaração de renda,

etc.)

Avô:

- Extrato da aposentadoria;

Avó:

- Consta registro na carteira de trabalho, apresentar o holerite mais

recente;

Dispensada

PE3001679

Estudante:

- Declaração de renda;

Mãe:

- Declaração de renda e cópia legível da CTPS;

Pai:

- Holerite mais recente;

- Irmã:

- Declaração de renda e cópia legível da CTPS;

Dispensada

PE3001709

Estudante:

- Declaração de renda;

Irmã:

- Declaração de renda.

Dispensada

PE3001717

Estudante:

- Comprovante de residência;

- Cópia CTPS;

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE3001733

Estudante:

- Termo de responsabilidade;

- Declaração de renda;

Mãe:

- Comprovante de renda;

Dispensada

PE3001741 Inscrição deferida. Dispensada

PE3001768 Inscrição deferida. Dispensada

Estudante:



PE3001784
- Inscrição SUAP;

- Declaração de renda;

Pais:

 - cópia correta da carteira de trabalho;

Dispensada

PE3001792 Inscrição deferida. Dispensada

PE3001849

Estudante:

- Cópia da CTPS;

- Informar sobre pensão alimentícia do filho;

Dispensada

PE3001857

Estudante:

-Cópia da CTPS (último contrato de trabalho);

Avó:

-Cópia da CTPS (último contrato de trabalho);

-Extrato de pagamento de benefício (apresentou apenas saldo);

Dispensada

PE3001865 Inscrição deferida. Dispensada

PE3001873

Estudante:

-Dois orçamentos para a lista de materiais;

Sobrinho:

-Cópia da Certidão de Nascimento;

Dispensada

PE300189X

Estudante e Irmã:

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;

-Declaração de Pensão Alimentícia (sobrinha);

-Cópia da CTPS;

Dispensada

PE3001903

Estudante:

- Informar sobre pensão alimentícia da filha;

- Esclarecer renda declarada na ficha de inscrição diferente da

declaração de renda;

Dispensada

PE3001946
Estudante:

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;
Dispensada

PE3001954 Inscrição deferida. Dispensada

PE3001962

Estudante:

-Preencher Ficha de Inscrição (verso);

Simone/George/Suzilei

-Cópia da CTPS (último contrato);

-Contracheque mais recente;

Dispensada

PE3001989

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Declaração de renda;

Irmão e mãe:

- Cópia correta da carteira de trabalho (contratos);

Dispensada

PE3002012

Estudante:

- Declaração de trabalhor sem renda ou com trabalho informal;

Mãe:

- Carteira de trabalho (contratos).

Dispensada

PE3002021 Inscrição deferida. Dispensada

PE3002039

Estudante:

-Cópia da CTPS ou Declaração negativa da CTPS;

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

-Declaração de Pensão Alimenticia (se pai vivo);

Mãe:

-Cópia do contracheque mais recente;

Dispensada

PE300208X
Estudante e Avó:

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;
Dispensada

PE300211X Inscrição deferida. Dispensada

PE3002144

Estudante:

- Comprovante de endereço atual e da família de origem;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS.

Dispensada

PE3002152
Estudante:

- declaração de renda;
Dispensada

PE3002225 Inscrição deferida. Dispensada

PE300225X

Estudante:

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Pai:

- Contracheque (valor integral); Dispensada



Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Esclarecer composição familiar (irmã).

PE3002292

Estudante:

-Preencheu declaração de que não tem nenhuma renda e na ficha

de inscrição preencheu que tem renda de R$200,00

Dispensada

PE3002306 Inscrição deferida. Dispensada

PE3002365 Inscrição deferida. Dispensada

PE3002381

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

- Comprovante de endereço;

- Declaração de trabalhador sem renda ou trabalho informal;

Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou trabalho informal.

Dispensada

PE3002411 Todos os documentos. Dispensada

PE3002454

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Declaração de Trabalhador sem renda;

-Comprovante de residência;

Mãe:

-Cópia da CTPS;

Avó: Extrato de recebimento de aposentadoria/ benefício;

Dispensada

PE3002527
Estudante:

-Cópia da CTPS (Página dos Contratos de Trabalho - carteira digital);
Dispensada

PE3002543
Estudante e Mãe:

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal; 
Dispensada

PE300256X
Estudante:

- Comprovante de endereço atualizado;
Dispensada

PE3002578

Estudante:

- Foto 3x4;

- Termo de Compromisso;

- Contrato de aluguel devidamente assinado por todas as partes;

- Comprovantes de residência (família de origem e local aulgado);

- Declaração de renda;

Demais membros da família:

- RG e CPF (cópias);

Pai:

- holerite mais recente;

Mãe:

- Declaração de renda;

Dispensada

PE3002594 Todos os documentos. Dispensada

PE3002608

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Verso da ficha de inscrição;

Dispensada

PE3002624 Inscrição deferida. Dispensada

PE3002659

Estudante:

-Dois orçamentos para os materiais solicitados;

-Cópia da CTPS (último contrato);

Irmão:

-Cópia da CTPS (último contrato);

Pai:

-Cópia da CTPS (página da identificação civil);

Mãe:

-Cópia da CTPS (página da identificação civil);

Dispensada

PE3002729

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Declaração de Pensão Alimentícia;

Mãe:

-Corrigir a Declaração de Trabalhador informal ou sem renda;

Dispensada

PE3002756 Todos os documentos. Dispensada

PE3002811

Estudante:

-Correto preenchimento do verso da ficha de inscrição;

-Documentação de comprovação de renda (Carterira de trabalho,

contracheque, Declaração de trabalhador sem renda, etc.)

Dispensada



PE300287X Inscrição deferida. Dispensada

PE3002888

Estudante:

- Carteira de trabalho (Foto e qualificação civil);

- Extrato do seguro desemprego ou Declaração de trabalhador sem

renda ou com trabalho informal;

- Declaração de pensão alimentícia.

Dispensada

PE3002896
Irmã:

- Carteira de trabalho (contratos: páginas iniciais).
Dispensada

PE300290X Inscrição deferida. Dispensada

PE3002934

Estudante:

- Cópia correta da CTPS (contratos) e declaração de renda;

Filho:

- Declaração de renda;

Esposo:

- Consta registro na carteira, apresentar holerite mais recente;

Dispensada

PE3003035

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Ficha de inscrição;

- Termos de compromisso e responsabilidade;

- Esclarecer composição familiar e renda dos maiores de 16 nos;

Dispensada

PE3003043
Estudante e Irmã:

- Informar sobre pensão alimentícia;
Dispensada

PE3003051 Todos os documentos. Dispensada

PE300306X Inscrição deferida. Dispensada

PE3003086 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003108
Mãe:

- Carteira de trabalho (contratos).
Dispensada

PE3003132 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003141

Estudante:

-Termo de responsabilidade;

-Termo de compromisso;

Dispensada

PE3003159
Mãe:

- holerite mais recente;
Dispensada

PE3003175 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003183 Todos os documentos. Dispensada

PE3003213 Todos os documentos. Dispensada

PE3003311
Filho:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.
Dispensada

PE3003345 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003388
Estudante:

- Comprovante de renda (cópia da CTPS e declaração, etc.);
Dispensada

PE3003418 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003485

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Cópia da Carteira de trabalho;

Demais familiares:

- Comprovantes de renda;

Dispensada

PE3003507 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003523

Estudante:

- Declação de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho (contratos);

Pai:

- RG (foto);

- Contracheque;

Mãe:

- Declação de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho (contratos);

Dispensada

PE3003531

Estudante:

-Cópia da CTPS (último contrato);

-Declaração de Trabalhador sem renda ou informal;

Irmã:

-Declaração de Trabalhador sem renda ou informal;
Dispensada



Mãe:

-Extrato de recebimento de benefício;

-Declaração de Trabalhador sem renda ou informal;

PE3003558 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003574 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003582

Estudante:

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;

Irmã:

-Cópia da CTPS (último contrato de trabalho);

Mãe:

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;

-Extrato de recebimento de benefício;

Dispensada

PE3003591

Estudante:

-Declaração de Trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

-Cópia da CTPS (Página da foto);

Sobrinhos:

-Declaração de Pensão Alimentícia;

Dispensada

PE3003604 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003621

Estudante:

- Foto 3x4;

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE3003647
Mãe:

- Extrato do INSS.
Dispensada

PE3003655

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

- Termo de Responsabilidade (assinatura);

Filhos:

- Holerites atualizados;

Filho:

- Declaração de Trabalhador sem Renda ou Trabalho Informal

(assinatura);

- Cópia correta da CTPS (contratos).

Dispensada

PE3003671

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Ficha de inscrição;

-Termo de compromisso;

-Termo de responsabilidade;

- Conferir junto a CSP documentos dos familiares e comporvantes de

renda;

Dispensada

PE300371X

Estudante:

- Inscrição no Suap;

Filho:

- Declaração de Pensão alimentícia.

Dispensada

PE3003817 Todos os documentos. Dispensada

PE3003833 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003841 Inscrição deferida. Dispensada

PE3003876

Estudante:

-Preencher verso da Ficha de Inscrição;

Mãe e irmão:

-Cópia da CTPS (último registro);

-Declaração de Pensão Alimentícia (se for o caso - irmão);

Dispensada

PE3003884

Estudante:

-Declaração de Pensão Alimentícia;

Avó:

-Verso do RG;

-Extrato do recebimento de benefício;

Dispensada

PE3003906

Estudante:

- Foto 3x4;

- Declaração de pensão alimentícia;

Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou trabalho informal;

- Carteira de trabalho (pág.16).

Dispensada

PE3003914 Todos os documentos. Dispensada



PE3003973

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

- Termo de compromisso (verso);

- Declaração de pensão alimentícia;

Bisavó:

- Extrato do INSS (valor integral).

Dispensada

PE300399X Inscrição deferida. Dispensada

PE3004058

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

- Foto 3x4;

- Termo de compromisso;

Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho (contratos).

Dispensada

PE3004104

Estudante:

-Preencher a Ficha de Inscrição (frente);

Irmã (Ellen):

-Cópia da CTPS;

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;

Dispensada

PE3004112
Estudante:

-Foto 3x4
Dispensada

PE3004121

Estudante:

- Preenchimento correto Termo de Compromisso;

- Foto 3x4;

Dispensada

PE3004147

Irmão:

Declaração de trabalhador sem renda;

Estudante:

-Declaração de pensão alimentícia;

-Foto 3x4;

Dispensada

PE3004155

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Foto 3x4;

Dispensada

PE300421X Inscrição deferida. Dispensada

PE3004228

Estudante:

- Foto 3x4;

Pai:

- RG e CPF;

- Contracheque;

Mãe:

- RG e CPF;

- Declaração de trabalhador sem renda ou trabalho informal;

Irmãos:

- RG e CPF ou Certidão de nascimento.

Dispensada

PE3004244 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004287
Estudante:

-Foto 3x4;
Dispensada

PE3004325
Estudante:

-Foto 3x4;
Dispensada

PE3004376

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Cópia correta CTPS (contratos)

- Informar sobre pensão alimentícia;

- Declaração de renda;

Dispensada

PE3004384 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004392

Esposa:

-Cópia da CTPS;

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;

Dispensada

PE3004414

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Declaração de Pensão Alimentícia;

Dispensada

PE3004422 Inscrição deferida. Dispensada

PE300449X

Estudante:

- Esclarecer informe sobre pensão alimentícia e comprovante de Dispensada



endereço;

PE300452X Todos os documentos. Dispensada

PE3004538

Estudante:

- Preencher verso da ficha de inscrição;

Pai:

- Cópia da carteira de trabalho;

Mãe:

- Cópia da carteira de trabalho e declaração de renda ou outro

comporvante de renda;

Dispensada

PE3004554 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004601
Estudante:

- Inscrição SUAP;
Dispensada

PE3004635 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004643

Estudante:

- Foto 3x4;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Pai e Mãe:

- Carteira de trabalho;

Irmão:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Irmãos:

- RG e CPF ou Certidão de nascimento.

Dispensada

PE300466X Inscrição deferida. Dispensada

PE3004686 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004694

Estudante:

-Termo de responsabilidade;

Mãe:

-Cópia da CTPS;

-Declaração de Pensão Alimentícia;

Dispensada

PE3004708
Irmã:

- Declaração de renda;
Dispensada

PE3004716

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

Mãe:

- Carteira de trabalho.

Dispensada

PE3004724
Estudante:

- Carteira de trabalho (contratos).
Dispensada

PE3004741 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004791

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Foto 3x4;

Esposa:

-Contracheque mais recente;

Dispensada

PE3004821

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

Pai:

-Informou renda na ficha de inscrição e preencheu declaração que

não possuia nenhum tipo de renda;

Dispensada

PE300483X

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Informar sobre pensão alimentícia.

Dispensada

PE3004872 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004881 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004899 Inscrição deferida. Dispensada

PE3004902

Estudante:

-Foto 3x4;

-Requerimento para auxílio saúde com laudo médico;

Dispensada

PE3004911

Estudante:

- Foto 3x4;

- Carteira de trabalho ou Declaração de CTPS;

Pai:

- Carteira de trabalho;

Dispensada



Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.

PE3004929

Estudante:

- Ficha de Inscrição;

- Declaração de renda e cópia correta da CTPS (contratos);

- Informar sobre pensão alimentícia;

Mãe:

- Comprovante de renda (Cópia CTPS e declaração, etc.)

Dispensada

PE3004953

Estudante:

- Foto 3x4;

Irmã:

- Cópia da CTPS;

Irmão:

- Declaração de renda;

- Sobrinhos:

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE3004988

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Extrato seguro desemprego;

Esposa:

- Declaração de renda;

Dispensada

PE3004996

Estudante:

- Foto 3x4;

- Cópia correta da CTPS (qualificação civil);

- Declaração de renda;

Esposo:

- Extrato do seguro desemprego;

- Cópia da CTPS;

Dispensada

PE3005038 Inscrição deferida. Dispensada

PE3005089 Inscrição deferida. Dispensada

PE3005097

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

Mãe:

- Carteira de trabalho (Qualificação Civil).

Dispensada

PE3005119 Esclarecimento acerca da composição familiar. Entrevista: 05/03/2020 - 19:20

PE3005143

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Orçamentos dos materiais solicitados;

Dispensada

PE3005151

Estudante:

- Ficha de inscrição;

- Comprovante de renda atualizados.

Dispensada

PE3005178 Inscrição deferida. Dispensada

PE3005186

Estudante:

- Contrato de locação devidamente assinado em nome da estudante

e seu responsável;

Pai e mãe:

- Cópia correta da carteira de trabalho (pg seguinte ao último

contrato);

Dispensada

PE3005194

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Foto 3x4;

Irmãos:

-Declaração de Pensão Alimentícia (se for o caso);

Mãe:

-Corrigir a Declaração de Trabalhador informal ou sem renda;

Dispensada

PE3005224

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Foto 3x4;

Dispensada

PE3005241

Estudante:

-Dois orçamentos para os materiais solicitados;

Irmão:

-Cópia da CTPS ou Certidão negativa da CTPS;

-Declaração de trabalhador sem renda ou informal;

Dispensada

PE3005313 Todos os documentos. Dispensada



PE300533X Estudante:

- Foto 3x4.
Dispensada

PE3005348

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Foto 3x4;

-Ficha de inscrição;

-Termo de Compromisso;

-Termo de Responsabilidade;

-Documentação que comprove renda de todos que moram na

residência;

 

PE3005364 Todos os documentos. Dispensada

PE3005381
Estudante:

- Declaração de renda;
Entrevista: 05/03/2020 - 19:40

PE3005399

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Foto 3x4;

-Cópia CTPS ou Declaração negativa da CTPS;

-Declaração de Trabalhador sem Renda;

-Declaração de Pensão Alimentícia;

Dispensada

PE3005402 Todos os documentos. Dispensada

PE3005429
Estudante e mãe:

-Declaração de Trabalhador sem renda ou informal;
Dispensada

PE3005453 Inscrição deferida. Dispensada

PE3005488

Estudante:

-Contrato de aluguel;

-Requerimento do Auxílio Saúde e Laudo médico;

-Comprovante de endereço de origem;

-foto 3x4;

-Cópia da CTPS ( página da qualificação civil);

Dispensada

PE3005496

Estudante:

- Termo de responsabilidade;

- Termo de compromisso;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Declaração de pensão alimentícia;

Padrasto:

- Extrato do INSS (valor integral).

Dispensada

PE3005518

Estudante:

- Declaração de renda;

-Esclarecimentos acerca do núcleo familiar;

Dispensada

PE3005526
Estudante:

- Declaração de pensão alimentícia.
Dispensada

PE3005534

Estudante:

-Foto 3x4;

-Declaração de ajuda de custo;

Dispensada

PE3005569

Estudante:

- Inscrição SUP;

- comprovante de residência atualizado;

Pai e irmãos:

- RG e CPF (cópias)

Irmão com 17 anos:

- Comprovante de renda (carteira de trabalho e declaração de renda,

etc.)

Dispensada

PE3005585

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Foto 3x4;

- Ficha de inscrição;

-Termo de compromisso;

-Termo de responsabilidade;

- Conferir junto a CSP documentos dos familiares e comporvantes de

renda;

Dispensada

PE3005607 Inscrição deferida. Dispensada

PE3005615 Todos os documentos. Dispensada

PE3005623 Todos os documentos. Dispensada

PE300564X Inscrição deferida. Dispensada



PE3005666
Estudante:

- Inscrição no SUAP.
Dispensada

PE3005691
Mãe:

-Cópia da CTPS;
Dispensada

PE3005704
Estudante:

-Inscrição no SUAP;
Dispensada

PE3005712 Inscrição deferida. Entrevista: 05/03/2020 - 20:00

PE3005739

Estudante:

- Carteira de trabalho;

- Declaração de pensão alimentícia;

Irmã:

- Carteira de trabalho;

Dispensada

PE3005755

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Foto 3x4;

Mãe:

-Cópia da CTPS;

Dispensada

PE3005763
Estudante:

-Inscrição no SUAP;
Dispensada

PE300578X

Estudante:

- foto 3x4;

- declaração de renda e cópia correta da carteira de trabalho

(contratos);

Irmã (10anos):

- documento pessoal;

Avó:

- declaração de renda;

Tia:

- declaração de renda;

Dispensada

PE3005798
Irmã:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.
Dispensada

PE3005801 Todos os documentos. Dispensada

PE300581X

Estudante:

- Inscrção SUAP;

- Informar sobre seguro desemprego;

Mãe:

- holerite mais recente;

- informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE3005828

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Foto 3x4;

Dispensada

PE3005836
Irmão:

- Cópia correta CTPS (pg. 14)
Dispensada

PE3005844 Inscrição deferida. Dispensada

PE3005852
Mãe:

-Cópia da CTPS (último contrato de trabalho);
Dispensada

PE3005887 Inscrição deferida. Dispensada

PE3005895

Estudante:

- Comprovante de residência atualizado;

- Contrato de aluguel;

- Cópia da Carteira de trabalho;

- Infromar sobre local de moradia anterior, bem como composição

familiar;

Dispensada

PE300595X

Estudante:

- Inscrição no SUAP;

- Cópia da CTPS;

- Esclarecer comprovante de endereço em outro nome e diferente do

informado na matrícula;

Entrevista: 05/03/2020 - 20:20

PE3005992

Estudante:

- 3x4;

- Ficha de inscrição;

- Termos de responsabilidade e compromisso;

- Cópia correta da CTPS e declaração de renda;

Dispensada



Pai:

- Cópia correta da CTPS e declaração de renda;

PE300600X
Irmã:

- Declaração de renda.
Dispensada

PE3006018

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Comprovação de renda de todos que moram na residência;

Dispensada

PE3006026

Estudante:

- Foto 3x4;

- Declaração de pensão alimentícia.

Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Esclarecer situação financeira da avó.

Dispensada

PE3006034 Inscrição deferida. Dispensada

PE3006051 Inscrição deferida. Dispensada

PE3006069

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Foto 3x4;

- Ficha de inscrição;

-Termo de compromisso;

-Termo de responsabilidade;

- Conferir junto a CSP documentos dos familiares e comporvantes de

renda;

Dispensada

PE3006077

Estudante:

-Foto 3x4;

-Comprovante de renda;

Mãe:

-Cópia da CTPS e Declaração de trabalhador informal ou sem renda;

-Cópia do RG e CPF

Pai:

-Cópia do RG e CPF;

-Extrato de recebimento de benefício;

Dispensada

PE3006085

Estudante:

- Foto 3x4;

Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal.

Dispensada

PE3006107

Irmã:

-Cópia da Certidão de Nascimento ou RG e CPF;

Mãe:

-Extrato de recebimento de benefício;

Dispensada

PE3006131

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

Mãe:

-Esclarecer situação relativa ao último contrato da CTPS;

Dispensada

PE300614X
Estudante:

- Ficha de Inscrição;
Dispensada

PE3006191 Todos os documentos. Dispensada

PE3006212

Estudante:

- Carteira de trabalho;

- Declaração de pensão alimentícia;

Auxílio moradia: apresentar comprovante de endereço atual ou

contrato de aluguel;

Auxílio material: apresentar ao menos dois orçamentos dos materiais

requeridos.

Dispensada

PE3006221

Estudante:

- comprovante de residência em Presidente Epitácio;

Mãe:

- Cópia CTPS (contartos);

Dispensada

PE3006301

Estudante:

- Comprovante de residência;

- Declaração de renda;

- Informar sobre pensão alimentícia;

Dispensada

PE3006361
Estudante:

Dispensada



-Foto 3x4;

PE3006395

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Termo de Compromisso;

- Declaração de renda;

Dispensada

PE3006409

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- foto 3x4;

Mãe:

- cópia da carteira de trabalho;

Dispensada

PE3006433

Estudante:

- Termo de responsabilidade;

- Termo de compromisso (preenchido);

Pai:

- Carteira de trabalho (pág.14).

Dispensada

PE3006476

Estudante:

-Inscrição no SUAP;

-Foto 3x4;

Pai:

-Cópia da CTPS (Página da Qualificação Civil);

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Dispensada

PE3006484

Pai:

-Cópia da CTPS;

Mãe:

-Cópia do RG e CPF;

-Cópia da CTPS;

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Estudante:

-Cópia da CTPS ou Declaração negativa da CTPS;

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Irmão Weslley:

-Cópia da Certidão de Nascimento ou Cópia do RG e CPF;

Dispensada

PE3006506

Estudante:

-Termo de compromisso;

-Cópia da CTPS ou Declaração Negativa da CTPS;

-Foto 3x4;

Dispensada

PE3006549

Estudante:

-Termo de compromisso;

-Foto 3x4;

-Cópia da CTPS;

-Declaração de Pensão Alimentícia (em caso de pai vivo);

Dispensada

PE3006581

Estudante:

- Ficha de Inscrição (preenchimento do verso);

- Comprovante de endereço;

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou declaração negativa de CTPS;

Pai:

- Contracheque;

Mãe:

- Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

- Carteira de trabalho ou declaração negativa de CTPS;

Auxílio Saúde: necessário preenchimento correto da ficha e

apresentação de dois orçamentos.

Dispensada

PE3006603
Estudante

-Inscrição no SUAP;
Dispensada

PE3006611

Estudante:

- Inscrição SUAP;

- Foto 3x4;

Filho:

- Declaração de renda;

Todos da família:

RG e CPF (cópias)

Dispensada

Estudante:

-Termo de compromisso;



PE300662X
-Cópia da CTPS ou Declaração Negativa da CTPS;

-Foto 3x4;

-Declaração de Pensão Alimentícia (em caso de pai vivo);

Mãe:

-Contracheque de janeiro.

Dispensada

PE3006646

Estudante:

-Cópia CTPS ou declaração negativa da CTPS;

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Mãe:

-Declaração de trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

Irmãos:

-Declaração de pensão alimentícia;

Dispensada

PE3006671 Inscrição deferida. Dispensada

PE3006697

Pai e Mãe:

-Contracheque mais recente;

Estudante e irmã:

-Declaração de Trabalhador sem renda ou com trabalho informal;

-Cópia da CTPS ou Certidão negativa da CTPS (se for o caso);

Todos:

-Cópia de RG e CPF;

Estudante:

-Foto 3x4;

Dispensada

PE3006701
Estudante:

- Inscrição SUAP;
Dispensada
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