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COMUNICADO Nº 24/2021 

 

Cubatão, 05 de outubro de 2021  

 

A Coordenadoria Sociopedagógica torna público o RESULTADO PRELIMINAR da seleção para o Programa de Auxílios 

Permanência da Política de Assistência Estudantil. 

 

Conforme o Edital nº 002/2021, a situação de “Deferido” não significa obrigação de inclusão no Programa de Auxílio 

Permanência, uma vez que deve ser observada disposição orçamentária e que é critério de atendimento prioritário 

alunos com renda per capita de até 1 e ½ salário mínimo, conforme Decreto Federal do PNAE.  

 

SOBRE O RECURSO: Os alunos que desejarem interpor recurso quanto ao resultado preliminar deverão fazê-

lo acessando sua inscrição do SUAP, no módulo de Atividades Estudantis (na coluna à esquerda da tela 

principal do Sistema).  

Passo a passo: ATIVIDADES ESTUDANTIS – SERVIÇO SOCIAL – PROGRAMAS – INSCRIÇÕES – vai aparecer uma 

tabela com a inscrição do aluno e na última coluna dessa tabela, coluna intitulada “Opções” – clicar em 

RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR  

Serão considerados aceitos os recursos que chegarem dentro da data estabelecida no Edital – 06 e 

07/10/2021 - e não cabe recurso quanto ao resultado final.  

 Plantão para tirar dúvidas na sala virtual 

https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/helyene-rose-cruzsilva/invite  

Data: 06/10/2021 Horário: 18 horas 

 E-mail para dúvidas: pae.cbt@ifsp.edu.br  

 

ORIENTAÇÕES  

•É fundamental a atenta leitura do Edital: 

https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1656-edital-n002-

2021-cbt-08-03-2021-abertura-de-processo-seletivo-para-auxilios-alimentacao-creche-moradia-

transporte-e-saude  

• Onde utilizamos a sigla CTPS entende-se: Carteira de Trabalho e Previdência Social. As folhas da CTPS 

necessárias são: folha da foto frente e verso (Qualificação Civil) e a página do último Contrato de 

Trabalho (se houver) e página seguinte em branco. 

• Está sendo oportunizada a entrega de documentação faltante no período de recurso, exclusivamente 

neste Edital, considerando o processo estar sendo realizado exclusivamente de forma remota.  

 

https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/helyene-rose-cruzsilva/invite
mailto:pae.cbt@ifsp.edu.br
https://cbt.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1656-edital-n002-2021-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-n002-2021-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-n002-2021-cbt-08-03-2021-abertura-de-processo-seletivo-para-auxilios-alimentacao-creche-moradia-transporte-e-saude
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Matrículas Deferidas: 

CB3013855: Auxílio Alimentação 

CB3007715: Auxílio Alimentação 

CB3011488: Auxílio Alimentação 

CB300886X: Auxílios Alimentação e Transporte 

CB1890395: Auxílios Alimentação e Transporte 

CB187005X: Auxílio Alimentação 

CB1870386: Auxílio Alimentação 

CB3013545: Auxílio Alimentação 

CB3003906: Auxílios Alimentação e Transporte 

CB3011011: Auxílio Alimentação 

CB3013341: Auxílio Alimentação 

CB3015556: Auxílio Alimentação 

CB1890051: Auxílio Alimentação 

CB1990403: Auxílios Alimentação e Transporte 

 

Matrículas Indeferidas com possibilidade de ajustes na documentação: 

Matrícula Observações 

CB3018075  Mãe: cópias das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e anexos dos auxílios pretendidos. 

 CB3014363 

Tio: Anexo III e cópia das folhas da CTPS; Estudante: Anexo I, Anexo X e anexo dos auxílios pretendidos 

(caso tenha interesse, pode solicitar auxílio alimentação também). 

CB3010872 

Mãe: cópias das folhas CTPS. Estudante: Anexo I e anexo do auxílio pretendido e demais folhas da 

CTPS.  

CB3015106 

Mãe: Cópia das folhas da CTPS. Estudante: Cópia das folhas da CTPS; Anexo I, Anexo X e Anexos dos 

auxílios pretendidos; Comprovante de endereço com o município de moradia. 

CB3008002 

Esposa: Anexo III. Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos; Esclarecer por meio de 

declaração se o filho mais velho reside com a família, se não residir, retirá-lo da composição familiar. 

CB3009335 

Apresentar página de último contrato de trabalho e a em branco seguinte da mãe. Apresentar 

comprovante de conta bancária no nome da estudante. Mãe presentar anexo IV conforme edital 

CB3016277 

Pai: Comprovante de renda atualizado (último mês). Mãe: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. 

Estudante: Anexo III e cópia das folhas da CTPS; Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3015921 Esposa: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e anexo dos auxílios pretendidos. 

CB3018181 Estudante: Folha de Qualificação Civil da CTPS Andrea legível, Anexo IX legível e Anexo IV legível 

https://suap.ifsp.edu.br/edu/aluno/CB3018075/
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CB3017508 

Estudante: Anexo I e anexos dos demais auxílios pretendidos; Anexo IV e cópia da página 16, foto e 

qualificação da CTPS. 

CB1740229 

Estudante: Anexo I e anexos dos auxílios pretendidos; Frente do RG; Comprovante Bancário com 

informações de conta e agência; Cópia das folhas da CTPS, anexo III e declaração de próprio punho 

esclarecendo o recebimento de mesada. 

CB3009017 

Pai: Apresentar contracheque (ou anexo IV). Mãe: Anexo III. Estudante: Anexo IV, pois declarou que faz 

"bicos" no anexo III. 

CB3005739 

Estudante: Anexo I devidamente preenchido e página/contracheque em que conste nome do 

estudante e remuneração recebida no estágio. 

CB1970127 

Mãe: página do último Contrato de Trabalho (se houver) e página seguinte em branco da CTPS. 

Estudante: Apresentou anexo IX, falta adicionar os Anexos dos demais auxílios pretendidos. 

CB3017923 

Esposa: Verso do RG; Anexo III e cópias das folhas da CTPS. Estudante: RG e CPF; Anexo I e Anexos dos 

auxílios pretendidos; Comprovante bancário onde conste nome do estudante, números da agência e 

conta; Anexo IV ou Anexo III (declarando como supre as despesas em caso de ausência de renda). 

Estudante deve apresentar declaração assinada e datada informando o motivo da infrequência. 

CB3013669 

Irmã: Cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e anexo referente ao auxílio pretendido; 

Comprovante de conta bancária no nome da estudante. 

CB3003019 

Mãe: Cópia frente e verso do RG; Anexo IV (observar que há diferença entre trabalho informal e 

autônomo). Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos; Contracheque do último mês. 

CB3017869 

Filha: Anexo X. Estudante: Comprovante de conta bancária com nome e número agência/conta; Anexo 

III e cópia das folhas da CTPS; Anexos referentes aos auxílios pretendidos. 

CB3018121 

Estudante: Anexo I, Anexo III e anexos dos auxílios pretendidos. Estudante deve apresentar declaração 

assinada e datada informando o motivo da infrequência. 

CB3017826 

Esposa: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e anexo referente ao auxílio 

pretendido. 

CB3015904 

Estudante: Anexo I; Comprovante bancário onde conste o nome da estudante, conta e agência; Cópia 

das folhas da CTPS; Comprovante de endereço legível. 

CB3015441 

Irmã: Cópia das folhas da CTPS. Estudante: RG e CPF; Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos; Cópia 

das folhas da CTPS (ou Anexo II). 

CB301388X 

Irmão (J.): Anexo III. Irmã (S): Anexo III. Estudante: Comprovante de Conta Bancária no nome da 

estudante; Anexo VI. 

CB3018024 

Estudante: Declaração datada e assinada detalhando a ajuda com aluguel, suas despesas e como as 

custeia; Anexo III (desemprego) ou Anexo IV (trabalho informal/autônomo) e cópia das folhas da CTPS; 

Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 
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CB3010015 

Esposa: Anexo III e cópia das folhas da CTPS (se permanece desempregada) ou contracheque do último 

mês ou anexo IV (se estiver trabalhando) . Estudante: contracheque do último mês; Anexo I e Anexos 

dos auxílios pretendidos. 

CB3002683 

Filho: Anexo X. Estudante: Anexo I e declaração (ou anexo IV) especificando o "bico" realizado e o valor 

médio recebido. 

CB3016951 

Irmão: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e Anexos dos demais auxílios 

pretendidos (só apresentou Anexo IX). 

CB3006328 

Filho: Anexo X. Estudante: Anexo dos auxílios pretendidos com data atualizada (observar que faltaram 

os anexos V e VI); cópia do contracheque do mês anterior. 

CB187067X 

Mãe: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Pai: contracheque legível. Estudante: Anexo III e cópia das 

folhas da CTPS; Anexo I e anexos dos auxílios pretendidos; Comprovante de conta bancária no nome 

do estudante. 

CB3003388 

Mãe: Anexo III (informar se estiver recebendo benefício previdenciário) e folhas do CTPS. Pai: 

Comprovante de benefício do órgão previdenciário, constando valor bruto. Esposo: Anexo III e cópia 

das folhas do CTPS. Estudante: Adicionar Anexo III (informar se estiver recebendo benefício 

previdenciário) e folhas do CTPS; Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3018113 

Estudante: Anexo III e cópias das folhas da CPTS; Comprovante bancário; Anexo I e Anexos dos auxílios 

pretendidos. Estudante deve apresentar declaração assinada e datada informando o motivo da 

infrequência. 

CB3013146 Esposa: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3011453 

Estudante deve apresentar declaração assinada e datada informando o motivo da infrequência. 

Estudante apresentar CTPS ou anexo II e anexo III ou IV conforme exige o edital. Estudante apresentar 

a frente do RG, anexo I e anexos de solicitação dos auxílios pretendidos. Mãe apresentar contracheque 

e anexo X. Apresentar frente do RG do irmão mais novo. 

CB3015866 

Mãe: Anexo IV; Cópia RG e CPF. Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos; Anexo III e cópia 

das folhas da CTPS. 

CB3013472 Mãe: Contracheque do último mês. Estudante: RG e CPF, Anexo X e Anexo VIII. 

CB301469X 

Mãe: Contracheque. Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. Estudante deve apresentar 

declaração assinada e datada informando o motivo da infrequência. 

CB3006085 

Pai: Contracheque. Mãe: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo III e cópia das folhas 

da CTPS; Anexo I e Anexo dos auxílios pretendidos. 

CB3008991 

Mãe: Anexo III e demais folhas da CTPS. Irmã: Anexo III e demais folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e 

Anexos dos auxílios pretendidos. Estudante deve apresentar declaração assinada e datada informando 

o motivo da infrequência. 

CB3013332 

Pai: contracheque do último mês. Mãe: Página da CTPS com a foto e Anexo III com data atualizada. 

Estudante: RG e CPF, Anexo I e anexos dos auxílios pretendidos com datas atualizadas. 
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CB3018245 Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3014711 

Esposa: RG e CPF; Anexo III e cópias da folha da CTPS. Filha: Certidão de Nascimento (a foto enviada 

não permite a visualização do documento completo). Estudante: Contracheque do último mês; RG 

frente e verso; Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB1740334 Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3014614 

Esposa: Anexo III. Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. Declaração datada e assinada 

detalhando a ajuda com aluguel, suas despesas e como as custeia. 

CB1890689 

Pai: cópia das demais folhas da CTPS. e Anexo III. Mãe: cópia das demais folhas da CTPS. Estudante: 

Anexo III e cópia das folhas da CTPS (ou Anexo II); Comprovante bancário onde conste número da 

agência e conta corrente; Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3006671 

Irmão: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo III e cópia das folhas da CTPS; Anexo I e 

Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3011542 

Irmão: Anexo X. Mãe: Cópia das folhas da CTPS e Anexo III. Padrasto: Se o padrasto residir com a 

família, inseri-lo na composição familiar e apresentar os documentos (identificação e renda) dele. 

Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3009696 

Mãe: Anexo III e demais folhas da CTPS. Estudante: Anexo III e demais folhas da CTPS; Anexo I e Anexos 

dos auxílios pretendidos. Estudante deve apresentar declaração assinada e datada informando o 

motivo da infrequência. 

CB3007405 Estudante: Anexo I e anexos dos auxílios pretendidos. 

CB301603X 

Pai: Anexo IV (data atualizada) e cópia das folhas da CTPS. Mãe: Anexo IV (data atualizada) e cópia das 

folhas da CTPS. Irmão: Contracheque do último mês. Estudante: Comprovante de conta bancária no 

nome do estudante. 

CB3007634 Estudante: Anexo do auxílio pretendido. 

CB3008835 

Mãe: RG e CPF legíveis; Contracheque do último mês. Estudante: Anexo III e cópia das folhas da CTPS 

(ou anexo II); Anexo I e Anexo do auxílio pretendido. 

CB3018172 

Pai: cópia das demais folhas da CTPS e Anexo III. Mãe: cópia das demais folhas da CTPS. Irmão: Anexo 

III e cópia das folhas da CTPS (ou Anexo II); Comprovante bancário onde conste número da agência e 

conta corrente; Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3014398 

Filho: Verso do RG, CPF e Anexo X; Estudante: RG e CPF; Anexo I e anexo dos auxílios pretendidos com 

datas e informações atualizadas; Comprovante bancário; Cópia das folhas da CTPS e anexo III (com 

data atualizada e informações sobre como tem feito para suprir as despesas); Comprovante de 

endereço atualizado. 

CB3017966 

Filho: Anexo X. Enteada: Anexo X. Esposa: Anexo IV e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e 

Anexo do auxílio pretendido; Comprovante bancário em que conste número da agência e da conta 

bancária. 
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CB3010899 

Mãe: Contracheque do último mês. Irmã: Cópia das folhas da CTPS ou anexo II. Pai: Cópia das folhas da 

CTPS. Estudante: Anexo I e anexo do auxílio pretendido. 

CB1870467 

Mãe: Contracheque do último mês. Pai: Cópia das folhas da CTPS. Estudante: Cópia das folhas da CTPS 

ou anexo II. Anexo I e anexo do auxílio pretendido. 

CB3016617 Estudante: Anexo III e Cópia das folhas da CTPS (ou anexo II); Anexo I e anexo do auxílio pretendido. 

CB3013481 

Mãe: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Tio: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Primo: Anexo III e 

cópia das folhas da CTPS (ou anexo II). Irmão: Anexo X no nome do irmão.  

CB1990381 

Mãe: Anexo III com data atualizada e cópia das folhas da CTPS. Pai: Comprovante de Benefício 

Previdenciário com data atualizada. Estudante: Cópia da frente do RG; Anexo I e Anexos dos auxílios 

pretendidos; Comprovante de conta bancária com número da agência e conta. 

CB1780328 Estudante: Cópia das folhas da CTPS (ou anexo II); Anexo I e anexo do auxílio pretendido. 

CB3013952 

Pai: contracheque do último mês. Mãe: Anexo III ou IV e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e 

anexo do auxílio pretendido; Comprovante bancário com número de agência e conta. 

CB3013553 

Irmão: Anexo III e cópia das folhas CTPS (ou Anexo II). Mãe: Anexo IV e cópia das folhas da CTPS. 

Estudante: Anexo X 

CB3014517 

Mãe: Anexo IV e cópia das folhas da CTPS. Pai: Adicionar Anexo IV e cópia das folhas da CTPS. 

Estudante: Comprovante de conta bancária onde conste o nome do aluno, agência e conta. RG e CPF, 

Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3005879 

Mãe: Contracheque do último mês. Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos com data 

atualizada. 

CB3007812 

Apresentar contracheque atualizado da tia. Atualizar anexo de solicitação de auxílio pretendido. 

Atualizar anexo I. Atualizar anexo III do irmão e da mãe. 

CB300869X 

Pai: RG (frente e verso) e CPF; Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: RG frente e verso; 

Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3018041 

Esposo: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Adicionar Anexo III e cópia das folhas da CTPS; 

Adicionar comprovante do valor recebido do Programa Bolsa Família. 

CB1990462 

Pai: Página seguinte (do último contrato de trabalho) em branco da CTPS. Estudante: Anexo do auxílio 

pretendido. 

CB3006433 Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos; Cópia das folhas da CPTS ou Anexo II. 

CB3004023 

Estudante: RG e CPF; Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos com datas atualizadas; Anexo III com 

data atualizada. Está sendo analisada a situação de matrícula vínculo. 

CB3014347 Mãe: Cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e Anexo do auxílio pretendido 

CB3014452 
Mãe: RG e CPF; Anexo III e cópia das demais folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e Anexo do auxílio 

pretendido; Pai: Contracheque do último mês. Irmão mais velho: Contracheque do último mês; Irmã: 
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Anexo III. Sobrinha: Anexo X. Estudante: Anexo I e Anexo dos auxílios pretendidos; Comprovante 

bancário no nome do estudante. 

CB3014134 

Pai: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e Anexo do auxílio pretendido; 

Comprovante bancário no nome do estudante. 

CB1870084 

Mãe: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I, X e Anexos dos auxílios pretendidos 

(atualizados). Anexo III e cópia das folhas da CTPS (ou Anexo II) 

CB3015505 

Irmão: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo III e cópia das folhas da CTPS; Anexo I e 

Anexos dos auxílios pretendidos. Comprovante bancário onde conste número da conta e agência. 

CB3013821 

Mãe: Contracheque do último mês. Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos. 

Comprovante bancário onde conste nome do estudante e números da conta e agência. 

CB3012468 

Pai: Guia de recolhimento do INSS do mês anterior e último comprovante de pro labore ou Declaração 

Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) e Imposto de Renda. Estudante: Anexo I e 

Anexos dos auxílios pretendidos; Comprovante bancário no nome da estudante, com números de 

agência e conta. 

CB3008975 

Mãe: Anexo IV e cópia das folhas da CTPS. Irmão: Frente RG e Anexo X. Irmã: Frente RG. Tio: Frente 

RG; Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Padrasto: Anexo III e cópia das folhas da CTPS. Estudante: RG 

(frente e verso), CPF, Anexo I, X e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB1870351 

Pai: Comprovante renda: último detalhamento de crédito do órgão previdenciário. Mãe: Anexo III e 

Cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexos dos demais auxílios pretendidos (só apresentou Anexo 

IX). Anexo III e cópia das folhas da CTPS (ou Anexo II);. 

CB3010929 

Mãe: Cópia das folhas da CTPS. Estudante: Anexo I e Anexos dos auxílios pretendidos; Demais folhas da 

CTPS. 

CB3013511 

Pai: Contracheque do último mês. Mãe: Anexo III com data atualizada e cópia das folhas da CTPS. 

Estudante: Anexo III com data atualizada e cópia das folhas da CTPS; Comprovante de conta bancária 

no nome da estudante. Anexo I com data atualizada e Anexos dos auxílios pretendidos. 

CB3013731 

Apresentar anexo I e anexo de solicitação dos auxílios pretendidos. Apresentar comprovante de conta 

bancária em nome da estudante. Apresentar CTPS do irmão e Declaração de falta de renda deste deve 

estar assinada. Apresentar a frente dos documentos de identificação dos irmãos. Apresentar CTPS da 

mãe. 

CB3015084 

Apresentar página de identificação e qualificação civil da CTPS. Apresentar anexo I e de solicitação de 

auxílios pretendidos. Apresentar Anexo III e declaração contendo as despesas mensais e esclarecendo 

como as custeia. 

CB1760297 Estudante: Cópia das folhas da CTPS; Anexo do auxílio pretendido. 

CB1990144 

Mãe: página de contrato de trabalho da CTPS e página seguinte em branco. Pai: Anexo III ou IV e folhas 

da CTPS ou justificar a CTPS assinada. Estudante: Anexos dos auxílios pretendidos. Declaração datada e 

assinada esclarecendo as despesas mensais e como que as custeia. 

CB3011917  

Estudante apresentar o verso do RG, Anexo I, III e os de solicitação dos auxílios pretendidos e CTPS. 

Apresentar comprovante de conta bancária identificando o aluno. Pai: Apresentar Anexo IV, CTPS, 

https://suap.ifsp.edu.br/edu/aluno/CB3011917/
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DECORE e guia de recolhimento do INSS. Mãe: apresentar anexo III ou IV e CTPS, conforme o edital. 

Apresentar verso do RG irmã, mãe e pai. 

CB3017699 

Estudante apresentar contracheque completo (não só de adiantamento), apresentar anexo I e anexos 

de auxílios pretendidos. Apresentar anexo III e CTPS da mãe conforme edital 

CB3013359 

Estudante apresentar anexo I, anexo de solicitação de auxílio pretendido e comprovante com os dados 

bancários da conta do estudante. Mãe apresentar comprovante de locação da casa que recebe aluguel. 

CB3014673 

Estudante apresentar Anexo I e anexos referentes aos auxílios pretendidos, conforme o Edital. Mãe e 

pai presentar a CTPS ou o Anexo II e o Anexo III ou IV, conforme o Edital nº 002/2021. É necessária a 

abertura de conta bancária no nome do estudante. 

CB3018211 

Apresentar CTPS e declaração esclarecendo as despesas mensais e como as custeia (datada e 

assinada), Apresentar anexo I e os anexos de auxílios pretendidos 

CB3006841 Apresentar anexo I e anexos dos auxílios pretendidos. 

CB301827X 

Estudante apresentar documentos de identificação, anexo I, anexo de solicitação dos auxílios 

pretendidos, anexo III ou IV e CTPS. Apresentar declaração informando as despesas mensais e como as 

custeia (deve ter data e assinatura). Informar se o proprietário da casa reside com o estudante e se for 

o caso documentar conforme edital 

CB3016111 Estudante apresentar documentos de identificação, anexo III, anexo I e anexos de auxílios pretendidos. 

CB3009025 

Estudante apresentar anexo I e anexos de auxílios pretendidos. Mãe apresentar documento de 

identificação legível. Irmão apresentar anexo III ou IV (conforme o caso) e CTPS. 

CB3014185 

Apresentar anexo I e anexos de auxílios pretendidos, inclusive de alimentação, se for de interesse. Pai 

apresentar anexo III ou IV (se for o caso) e CTPS conforme edital. Mae apresentar anexo III ou IV (se for 

o caso) e CTPS conforme edital. A família deve apresentar declaração contendo as despesas da casa e 

explicando como faz para mente-las. 

CB3006883 

Estudante apresentar Anexo IV e CTPS conforme edital n 002 de 2021, apresentar anexo I e anexo de 

solicitação de auxílios pretendidos, apresentar comprovante de dados bancários legível e esposa 

apresentar Anexo IV e CTPS conforme edital n 002 de 2021 

CB3016374 

Apresentar anexo I e anexo de solicitação de auxílio pretendido. Comprovante bancário deve 

identificar a aluna. Apresentar contracheque atualizado. 

CB3016188 

Estudante apresentar RG e CPF frente e verso, anexo I e anexos referentes aos auxílios pretendidos. 

Cunhado apresentar contracheque atualizado. Irma falta Anexo III e cópia da folha de identificação, 

qualificação civil e da página 13 da CTPS. 

CB3014045 

Apresentar anexo I e anexo referente a solicitação de auxilio pretendido, mãe e irmão apresentar 

declaração conforme modelo do anexo III e carteira de trabalho ou anexo II se for o caso. 

CB3014002 

Mãe: Anexo III e cópias das folhas da CTPS. Pai: contracheque do último mês. Estudante: Anexo I e 

Anexos dos auxílios pretendidos com data atualizada; Comprovante de conta bancária com nome, 

agência e conta. 
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Matrículas Indeferidas por não conclusão das duas etapas para realização da inscrição (não anexaram 

documentação para análise): 

 

CB3016749 

CB3006409 

CB3009742 

CB197002X 

CB3006298 

CB3007545 

CB3008673 

CB1890905 

CB3011178 

 CB1890263 

CB3011551 

 CB1660195 

CB3012701 

CB300595X 

CB1870149 

CB3017761 

CB3017834 

CB3004465 

CB3016986 

CB3010058 

CB1780344 

CB3015297 

CB3011879 

CB300953X 

CB1990756 

CB3018199 

CB3016137 

CB3003078 

CB3010902 

CB301813X 

CB3017532 

CB3007448 

CB3011771 

CB1890603 

CB3016641 

CB3015793 

CB301391X 
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Matrículas não avaliadas porque os estudantes já recebem o auxílio estudantil: 

CB3012646 

CB1990675 

CB3012123 

CB3010406 

CB3014622 

CB301570X 

CB301696X 

CB3017176 

CB3013944 

CB3002497 

CB3013766 

CB3013898 

CB3014436 

CB3000966 

CB3009297 

CB3005071 

CB1890191 

CB189028X 

CB1710419 

CB1870742 

CB301441X 

CB3015661 

CB1890085 

CB1710273 

CB3009483 

CB1630687 

CB3011801 

 


