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COMUNICADO Nº 008/2021 

Cubatão, 30 de abril de 2021 

EXCLUSIVO PARA OS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E BENEFICIÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFSP E EM LISTA DE 

ESPERA NO ANO DE 2020 QUE SOLICITARAM RECADASTRAMENTO: 

Os estudantes abaixo relacionados podem até o dia 04/05/2021, às 17:00 horas, impreterivelmente, anexar em suas inscrições no SUAP a documentação 

aqui solicitada. 

Em nenhuma hipótese será aceita documento enviado por e-mail. 

Todos os anexos estão disponíveis nos documentos que segue:  

https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/2020/PAE/COMUNICADO_N%C2%BA_022.pdf 

https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1656-edital-n-002-2021-cbt-08-03-2021-abertura-de-processo-seletivo-para-

auxilios-alimentacao-creche-moradia-transporte-e-saude 

Os anexos podem ser escritos de próprio punho desde que inseridas todas as informações. 

Este não é o resultado preliminar. 

Os alunos que não se encontram nessa lista devem continuar acompanhando o site e o cronograma do processo divulgado no Edital nº  002/2021: 

https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1656-edital-n-002-2021-cbt-08-03-2021-abertura-de-processo-seletivo-para-

auxilios-alimentacao-creche-moradia-transporte-e-saude 

  PRONTUÁRIO DOCUMENTOS  

1 

CB3011941 Anexo II conforme modelo do Comunicado n°002/2020. Incluir página de último contrato de trabalho assinada e a em branco 
seguinte da CTPS irmã. Incluir contracheque da tia.  

2 

CB3000915 Anexar CADúnico atualizado com a estudante no grupo familiar e declaração da estudante explicitando de quem é a ajuda 
famíliar. 

https://cbt.ifsp.edu.br/images/Documentos/2020/PAE/COMUNICADO_N%C2%BA_022.pdf
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1656-edital-n-002-2021-cbt-08-03-2021-abertura-de-processo-seletivo-para-auxilios-alimentacao-creche-moradia-transporte-e-saude
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1656-edital-n-002-2021-cbt-08-03-2021-abertura-de-processo-seletivo-para-auxilios-alimentacao-creche-moradia-transporte-e-saude
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1656-edital-n-002-2021-cbt-08-03-2021-abertura-de-processo-seletivo-para-auxilios-alimentacao-creche-moradia-transporte-e-saude
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1656-edital-n-002-2021-cbt-08-03-2021-abertura-de-processo-seletivo-para-auxilios-alimentacao-creche-moradia-transporte-e-saude


 
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS CUBATÃO 

Política de Assistência Estudantil 
PAE 

 

3 

CB3010082 CTPS completa da mãe; Preenchimento correto do ANEXO II informando auxílios pretendidos, bem como data e os outros 
campos necessários; CTPS completa do pai. 

4 CB1890921 Anexo II conforme modelo do Comunicado n°002/2020.  

5 CB3002721 Apresentar comprovante atualizado da aposentadoria do pai. 

6 CB1970208 Apresentar declaração datada e assinada, constando as despesas do grupo familiar e forma de manutenção dessas. 

7 CB1870327 Anexo I ou anexo II conforme modelo do Comunicado n°002/2020.  

8 

CB3002047 Apresentar CTPS da mãe com as páginas de Identificação, qualificação civil, último contrato de trabalho e a em branco 
seguinte.  Comprovante de renda da mãe ou declaração de desemprego, conforme o caso. 

9 

CB3003388 Anexo I conforme modelo do Comunicado n°002/2020. Esclarecer por meio de declaração de próprio punho, datada e 
assinada, situação de beneficio previdenciário da estudante. 

10 

CB3002837 Anexar RG, CPF e comprovante de benefício prevideciário da avó e comprovante do inss sobre a atual situação do auxílio 
doença da aluna. 

11 CB3004431 Anexo II conforme modelo do Comunicado n°002/2020 e contracheque do pai. 

12 

CB3003019 Anexo II conforme modelo do Comunicado n°002/2020. Contracheque do estudante. CTPS e Anexo III da mãe conforme 
modelo do Edital nº002/2021. 

13 

CB3003043 Incluir o outro morador da casa no grupo familiar e apresentar documento de identificação (RG e CPF) e documento de renda 
dele conforme Edital nº002/2021. 

14 

CB1870181 Anexo I conforme modelo do Comunicado n°002/2020. CTPS e ANEXO III aluna, mãe e pai conforme modelo do Edital 
nº002/2021. 

15 

CB3002063 Apresentar declaração da mãe esclarecendo período de redução de salário (pode ser de próprio punho, deve conter data e 
assinatura) e Anexo III do Edital nº002/2021 referente ao padrasto. 

16 CB3008223 Contracheques de Março do aluno e da esposa   

17 CB1870467 Contracheque atualizado da mãe, ANEXO III OU IV DO PAI e PÁGINAS DA CTPS conforme Edital nº002/2021. 

18 CB3004244 Preencher completamente o Anexo II e acrescentar o contracheque atualizado da aluna. 

19 CB1660381 Apresentar CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) do estudante e esposa.  

20 CB1890603 Apresentar contracheque atualizado da mãe e CTPS da irmã e do padrasto. 

21 CB1870386 Anexar comprovante atualizado do INSS que identifique o beneficiário e contracheque da mãe.  

22 

CB3003299 Incluir o grupo familiar na Caracterização e na inscrição no SUAP. Apresentar CTPS e contraqueche do irmão e da irmã. IRPF 
exercício 2020 e CTPS ou anexo II do pai. Apresentar anexo IV do estudantente com data atualizada. 

23 

CB3007634 Esclarecer por meio de declaração as despesas familiares e a forma de custeá-las, incluir ajuda de familiares se for o caso. 
CTPS do Aluno. 

24 CB189093X Anexo II do Comunicado nº002/2020 declarando alteração no grupo familiar. 
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25 

CB3009289 Atualizar a Caracterização Socioecômica e a inscrição do SUAP incluindo o pai. Apresentar CTPS do pai e extrato bancário; 
CTPS da mãe e Termo de Recisão de Contrato. Fazer declaração informando a soma das despesas do mês. 

26 CB3008231 Incluir Anexo I do Comunicado nº002/2020. 

27 

CB3003132 Incluir Anexo II do Comunicado nº002/2020. Incluir irmã no grupo familiar, anexar contracheque da irmã; CTPS e Anexo III ou 
IV da mãe e da candidata (modelo no Edital nº002/2021) 

28 CB3010252 Apresentar contracheque do irmão 

29 CB1890956 Enviar contracheque ou esclarecer registro na CTPS por meio de declaração de próprio punho. 

30 

CB300774X Anexo I ou II do Comunicado nº002/2020. Comprovante previdenciário de auxílio doença. CTPS e Anexo III ou IV (modelo do 
Edital nº002/2021) do pai, mãe e candidato.  

31 CB3002594 Anexo I ou II do Comunicado nº002/2020. CTPS conforme edital nº002/2021, anexo III ou IV e comprovante bolsa família. 

32 CB1890875 Anexar ctps da mãe com a página de identificação, de qualificação civil, última de contrato de trabalho e a branco seguinte. 

33 CB1890051 Anexar declaração informando a alteração no grupo familiar; contracheque do pai do mês de abril e CTPS da mãe. 

34 CB1890395 Anexar comprovante atualizado da aposentadoria. 

35 

CB1970127 Preencher o campo "outros" a respeito da exclusão da avó do núcleo familiar e explicar a origem da renda declarada pela 
estudante e da renda do INSS que consta no extrato da mãe. Anexar CTPS da mãe ou Anexo II do Edital nº002/2021 e Anexo 
III do mesmo Edital 

36 CB187070X Anexo I ou II do Comunicado nº002/2020. 

37 CB1870246 Apresentar declaração informando a soma das despesas do mês e como as provê.  

38 CB3005721 Anexar contracheque do pai referente ao mês de março  

39 

CB1870734 Anexo I do Comunicado nº002/2020. CTPS e Anexo III ou IV (modelo no Edital nº022/2020) da irmã maior de 18 anos; 
comprovante de conta bancária legível. Anexo X (modelo no Edital nº022/2020)  em relação aos irmãos menores de idade. 

40 CB1870742 Padrasto: Anexo IV justificando o rendimento de R$100,00. Mãe: anexar extrato do INSS ou CTPS e o ANEXO III 

41 CB3011836 Anexar CTPS da mãe e rescisão de contrato com indicação de parcelas do seguro desemprego,se houver. 

42 CB1870688 Apresentar Comprovante de recebimento do INSS atualizado. 

43 

CB3011704 Anexar comprovante de residência, CTPS e declaração esclarecendo as despesas mensais e se faz atividade informal ou 
recebe ajuda de parentes  

44 CB300595X Anexo I do Comunicado nº002/2020.  Declaração de desemprego da mãe com data de 2021. 

45 

CB3008835 Aluna deve apresentar o Anexo II do Comunicado 002/2020 e declaração de próprio punho com data e assinaturas 
esclarecendo por que não havia incluído a irmã no grupo familiar na inscrição anterior. IRMÃ: Anexar CPF, páginas da CTPS 
e Anexo III do edital 002/2021. MÃE: Anexar contracheque atualizado 

46 CB1890255 Anexar contracheque atualizado da irmã   

47 CB3005925 Anexar comprovante atualizado do INSS que identifique o beneficiário e contracheque da mãe. 
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48 

CB1890671 

Apresentar o Anexo I ou II do comunicado 002/2020 e CTPS e anexo III ou IV da mãe conforme modelo do Edital nº002/2021. 

49 

CB3013146 Apresentar o Anexo II do Comunicado 002/2020. Contracheque atualizado e comprovante bancário legível.  Anexar 
comprovação de bolsa ou estágio da esposa constando o valor da remuneração e data de vigência  e/ou ANEXO III ou IV do 
edital nº002/2021. 

50 

CB3010848 Apresentar o ANEXO I ou II do Comunicado Nº 022/2020, com ou sem alteração socioeconômica e o Anexo III do Edital 
002/2021. PAI: Página da foto da CTPS. 

51 

CB1890701 Incluir CTPS e Anexo IV da mãe conforme modelo do Edital nº002/2020. Comprovante atualizado do benefício do estudante; 
declaração – de próprio punho, com data e assinatura do responsável - esclarecendo a alteração do grupo familiar; 
comprovante bancário que comprove o número da conta e agência. RG frente e verso, CTPS e anexo III da irmã conforme 
modelo do Edital nº002/2021. 

52 

CB3003426 ALUNA: Apresentar o ANEXO I ou II do Comunicado 002/2020, Anexar contracheque atualizado e comprovante bancário 
MÃE: Anexar páginas da carteira de trabalho conforme o edital. IRMÃO: Anexar páginas da carteira de trabalho conforme o 
edital  

53 

CB3007464 PREENCHER Anexo I completamente. Incluir avó no grupo familiar e anexar RG, CPF comprovar renda da avó conforme 
edital nº 002/2021.  

54 CB1890859 Anexar comprovante de aposentadoria da mãe e pensão da aluna. 

55 CB1990381 Apresentar o ANEXO II do Comunicado 002/2020. MÃE: Anexar comprovação de recebimento ou ausência de renda. 

56 

CB3012468 Apresentar o ANEXO I ou II do Comunicado 002/2020. Estudante deve apresentae Anexo II  ou CTPS e Anexo III ou IV 
conforme modelo do Edital nº002/2021. MÃE: Extrato do INSS atualizado.  PAI: Contracheque atualizado 

57 CB1890085 MÃE: Anexar Contracheque 

58 

CB301309X Mãe: Páginas da CTPS e Anexo IV  conforme edital 002/2021, Pai: Páginas da CTPS e Anexo III ou IV conforme edital 
002/2021 ou comprovante de benefício previdenciário, se houve. Esclarecer em declaração de próprio punho ajuda para 
pagamento das despesas. Caso haja alteração, substituir o Anexo I pelo Anexo II do comunicado 22/2020. 

59 CB1990756 Carteira de Trabalho, anexo III ou IV do pai, de acordo com o modelo do edital nº002/2021. 

60 CB1870335 Anexar comprovação de renda do pai, CTPS da aluna ou anexo II e comprovante de renda se houver.  

61 

CB197002X Apresentar o ANEXO II do Comunicado 002/2020. Acrescentar data na declaração de exclusão do membro do grupo familiar. 
A aluna deve atualizar esta situação na caracterização e inscrição socioeconômica.  

62 CB3009149 Incluir anexo III ou IV do pai, conforme modelo do Edital nº002/2021. 

63 

CB1870319 Apresentar o ANEXO I ou II do Comunicado 002/2020 e aluna deve anexar ainda comprovação da sua renda ou ausência 
dela de acordo com o edital nº002/2021. MÃE: Anexar contracheque atualizado 

64 CB3003906 Anexar contracheque do pai. 

65 CB187005X Apresentar declaração datada e assinada, constando as despesas do grupo familiar e forma de manutenção dessas. 
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66 CB3010899 CONTRACHEQUE  ATUALIZADO DA MÃE, ANEXO III OU IV DO PAI e CTPS conforme modelo do Edital nº002/2021 

67 

CB1990764 Anexar contracheque atualizado da mãe e Anexo X do edital nº002/2021. IRMÃ deve incluir o anexo II do edital 002/2021 ou  
CTPS E ANEXO III OU IV. 

68 CB300564X Anexar comprovação da atividade informal do estudante (CTPS e Anexo IV do Edital nº002/2021) 

69 CB1890379 Mãe: Anexar comprovante atualizado do INSS e anexo IV do Edital nº002/2021. 

70 

CB3007162 ALUNO: Anexo II do Comunicado 002/2020, Anexar páginas da CTPS conforme edital e Anexo III ou IV (modelo no Edital 
nº002/2021). MÃE: Apresentar Anexo IV do edital 002/2021   

71 CB3007154 Anexar comprovantes de renda do aluno e declaração sobre a exclusão do irmão 

72 CB3005526 ALUNO: Apresentar  o ANEXO I ou II do Comunicado 002/2020 e a CTPS da esposa. 

73 

CB3007715 

ALUNA: Comprovar renda ou ausência desta de acordo com o edital. MÃE: contracheque atualizado, IRMÃO:Termo de 
compromisso de estágio com data de vigência ou declaração da bolsa com data  de vigência. Aluna deve atualizar o grupo 
familiar na Caracterização socioeconômica e no Quadro de Composição do Grupo Familiar e no SUAP. 

74 CB3006433 

Aluna incluir anexo II do Comunicado nº22/2020. Mãe anexar declaração de próprio punho sobre a retirada do membro no 
grupo familiar e anexo III ou IV (modelo no Edital nº002/2021) e aluna anexar ainda CTPS ou Anexo II e Anexo III ou IV do 
Edital nº002/2021. 

75 

CB3005551 ALUNA: Apresentar ANEXO I ou II do Comunicado 002/2020, Página da CTPS do último Contrato de Trabalho (se houver), 
página seguinte em branco e Anexo III ou IV. MÃE:  Página da CTPS do último Contrato de Trabalho (se houver), página 
seguinte em branco e Anexo III ou IV. Padrasto: Anexar contracheque atualizado. 

76 CB1760289 Apresentar CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) da estudante e esposo 

77 

CB3002802 Anexar declaração esclarecendo ajuda familiar ou anexo IV do Edital n°002/2021. Anexar comprovante legível da conta 
bancária. 

78 

CB1691201 Apresentar CTPS ou Anexo II e Anexo III ou IV, conforme Edital nº002 de 2021 da irmã; CTPS ou Anexo II e Anexo III ou IV, 
conforme Edital nº002 de 2021 da aluna e contracheque atualizado da mãe. 

79 CB1870289 Incluir Anexo III do pai; CTPS ou anexo II e anexo III dos Edital nº002 de 2021 do aluno. 

80 

CB1890204 Inserir CTPS e Anexo III da mãe e declaração esclarecendo ajuda familiar;  CTPS ou Anexo II e comprovação da renda da 
estudante. Inserir comprovação da agência e conta bancária da estudante. 

81 

CB1710273 Substituir o anexo I pelo anexo II do comunicado 22/2020. ALUNO: Contracheque atualizado.  Enteado: CTPS e preencher 
toda a declaração de desemprego. Anexar comprovante de conta bancária que apresente os dados da agência e conta. 

82 CB3009483 Aluno: Apresentar o ANEXO I ou II do Comunicado 002/2020.  

83 

CB1990144 

Pai deve anexar CTPS e Anexo III ou IV. Mãe: CTPS e Aexo III ou IV (modelos desses anexos contam no Edital nº002/2021). 
Anexar declaração de próprio punho com assinatura e data esclarecendo sobre as despesas mensais e forma de mantê-las. 
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84 

CB3007227 

MÃE: Apresentar também o Anexo III ou IV do edital 02/2021, ALUNO: Anexar CTPS com os números das páginas visíveis e 
Anexo III ou IV do edital 002/2021. Irmã: Anexar todas as páginas da CTPS de acordo com edital e contracheque atualizado. 

85 

CB3006026 MÃE: página do último contrato de trabalho e a seguinte em branco e Anexo IV do edital 002/2021. IRMÃO: Anexo III ou IV do 
edital nº002/2021. ALUNA: Anexo II do Comunicado 002/2020.  

86 CB300953X MÃE: Anexar contracheque atualizado (sem férias). PAI: Anexar páginas da CTPS de acordo com o edital 002/2021 

87 

CB1890573 Incluir CTPS e anexo III ou IV do edital nº002/2021 da mãe e do irmão (os anexos podem ser escritos de próprio punho) e 
acrescentar declaração esclarecendo valor informado como sendo de ajuda de parentes. 

 

 

 

 

 

Grupo Gestor do Programa de Auxílio Permanência 


