
MATRÍCULA RESULTADO PARCIAL - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

1 20181ENGME022 Documentação completa

2 20102ENGM012 Documentação completa

3 2012.2.ENG.ME.002
FALTAM: Cópia comprovante de renda do irmão, meses: 

janeiro e fevereiro.

4 2012.2.ENG.ME.004 Documentação completa

5 2012.2.ENGM.016
FALTAM: Cópia da página do contrato de trabalho e 

anotações gerais da carteira de trabalho  do aluno e da mãe.

6 2013.2.ENGM.001 Documentação completa

7 2013.2.ENGM.003

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) dos útlimos três meses, apresentou somente 

janeiro (energia) e fevereiro (água).

8 2013.2.ENGM.015 Documentação completa

9 2013.2.ENGM.016
FALTA: Declaração pessoal da aluna, constando que não 

exerce nenhuma atividade remunerada.

10 2013.2.ENGM.021 Documentação completa

11 2013.2.ENGM.022

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) dos últimos três meses, apresentou apenas de 

março.

12 2013.2.ENGM.031

FALTAM: Cópia das declarações de imposto de renda do pai 

sr. Vitor, e declarações do site da Receita Federal dos demais 

referente ao ano de 2018, Cópia das despesas (energia, água, 

internet), apresentou somente de março. Declaração do não 

exercício de atividade remunerada (Anexo X) da irmã original, 

Declaração de rendimento mensal (anexo IX) da mãe e do pai 

originais.

13 2013.2.ENGM.043 Documentação completa 

14 20131LM010

FALTAM: Cópia dos comprovantes de conta de água, luz dos 

três meses anteriores; cópia da carteira de trabalho de todos 

os membros; cópia da certidão de casamento dos pais; 

declaração de imposto de renda de todos os membros.

15 20132ENGM035 Documentação completa

16 2014.1.ENG.ME.006

FALTAM: Cópia das despesas (água, energia, internet) dos 

últimos três meses da residência de origem e da alugada em 

Cachoeiro, Contrato de locação ou declaração de residência ( 

ou anexo V).

17 2014.1.ENG.ME.009 Documentação completa

18 2014.1.ENG.ME.014 Documentação completa

19 2014.1.ENG.ME.024 Documentação completa

20 2014.1.ENG.ME.025
FALTAM: Cópia comprovante de despesa (energia) meses de 

dezembro e janeiro, recibo de aluguel de fevereiro .  

21 2014.1.ENGME.007

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesa (água, 

energia, internet) dos últimos três meses, apresentou apenas 

março (energia).

22 2014.1.LM.030

FALTAM: Cópia do comprovante de despesa dos últimos três 

meses (foram apresentados apenas de dois meses); cópia da 

carteira de trabalho; declaração de imposto de renda; cópia do 

contrato firmado para o desenvolvimento do estágio ou 

contracheque.

23 2014.1.SI.025 Falta: cópia do cartão transporte

24 2014.1.SI.031 Documentação Completa

25 2014.2.ENG.ME.001 Documentação completa

26 2014.2.ENGM.001 Documentação completa

27 2014.2.ENGM.032 Documentação completa
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28 2014.2.ENGM.034 Documentação completa

29 2014.2.ENGM.035 Documentação completa

30 20141ENGEME002 Documentação completa

31 20141ENGME010
FALTAM: Extratos benefício/aposentadoria do pai dos últimos 

três meses.

32 20141ENGME012 Documentação completa

33 20141LM025

FALTAM: Cópia do comprovante de celular dos últimos três 

meses; cópia da carteira de trabalho da parte de anotações 

gerais e página em branco subsequente, da aluna, da mãe e 

do pai.

34 20141SI009 FALTAM: comprovantes de rendimento do irmão

35 20142ENGM005

FALTAM: Comprovante de despesas (energia, água, internet) 

dos últimos três meses da residência alugada em Cachoeiro, 

documentos dos demais membros da familia (mãe e irmã), 

pois não constam do Cadastro único.

36 20142ENGM012

FALTAM: Comprovante de despesas (energia, água, internet) 

dos últimos três meses da redidência de origem e da alugada 

em Cachoeiro, documentos da mãe ou cadastrio único da 

mãe.

37 20142ENGM020 Documentação completa

38 20142ENGM028

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesa (energia, 

água, internet) dos últimos três meses da residência, 

apresentou somente de março.

39 20142ENGM030 Documentação completa 

40 2014ENGM003

FALTAM: Declaração do imposto de renda do pai e 

declaração do site da Receita Federal do aluno e da mãe 

referente ao no de 2018.

41 2015.1.ENG.ME.001 Documentação completa

42 2015.1.ENG.ME.006 Documentação completa

43 2015.1.ENG.ME.011 Documentação completa

44 2015.1.ENG.ME.018
FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet) meses: dezembro e janeiro.

45 2015.1.ENG.ME.024 FALTAM: Cópia da Certidão de nascimento ou RG da irmã

46 2015.1.ENG.ME.029 Documentação completa

47 2015.1.IMI.026 Documentação completa

48 2015.2.ENGM.003

FALTA: Declaração anual do SIMEI de 2018 ou declaração 

constando a atividade exercida e o rendimento médio mensal 

(anexo IX).

49 2015.2.ENGM.010 Documentação completa

50 2015.2.ENGM.012 Documentação completa

51 2015.2.ENGM.017 Documentação completa

52 2015.2.ENGM.024
FALTAM: Declaração do site da Receita Federal do 

paireferente ao ano de 2018, apresentou de 2019.

53 2015.2.ENGM.031 Documentação completa

54 20151IMI015 Documentação completa

55 20151IMI025

FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet)  dos últimos três meses, apresentou apenas fevereiro 

(água), março (energia e internet) .

56 20152ENGM.001 FALTA: Cópia da certidão de casamento dos pais.                                                                                                                                                                                                                                                                  

57 20152ENGM021 Documentação completa

58 2016.1.EMI.007 Documentação completa

59 2016.1.EMI.022 Documentação completa

60 2016.1.EMI.026 Documentação completa

61 2016.1.EMI.036 FALTA: Cópia da carteira de trabalho da mãe.

62 2016.1.ENG.ME.012 Documentação completa

63 2016.1.ENG.ME.014
FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet) da residência de origem últimos três meses.



64 2016.1.ENG.ME.027
FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet) meses: dezembro e janeiro.

65 2016.1.ENG.ME.030 Documentação completa

66 2016.1.IMI.003

FALTAM: Cópia dos comprovantes de conta de água, luz, 

internet, dos últimos três meses, apresentou somente 

fevereiro e março (01 de energia e 01 de água).

67 2016.1.IMI.027 Documentação completa

68 2016.1.IMI.028 FALTAM: Cópia da carteira de trabalho do pai.

69 2016.1.IMI.032 Documentação completa

70 2016.1.IMI.034 Documentação completa

71 2016.1.LM.003

FALTAM: Cópia do comprovante de despesa (internet), 

apresentou somente o do mês de março; cópia da carteira de 

trabalho na parte de anotações gerais da aluna, irmã, mãe, 

pai; 

72 2016.1.LM.019 Documentação Completa

73 2016.1.SI.013 Documentação completa

74 2016.1.SI.018
FALTAM: cópia da carteira de trabalho da aluna e da 

responsável; certidão de casamento

75 2016.1.SI.029 FALTAM: Declaração de Imposto de Renda do aluno e do pai

76 2016.1.SI.035 FALTAM: cópias das despesas com luz e água

77 2016.2.ENGM.001

FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet) dos últimos três meses, apresentou agluns: 

dezembro e janeiro.

78 2016.2.ENGM.018 Documentação completa

79 2016.2ENGM017 Documentação completa

80 20161EMI030

FALTAM: Declaração de imposto de renda da mãe; 

declaração pessoal da mãe, constando a atividade exercida e 

o rendimento médio mensal (anexo IX).

81 20161ENGME007
FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet) meses: dezembro e janeiro.

82 20161ENGME008

FALTAM: Cópias comprovantes de despesa (água, energia, 

internet) dos últimos três meses. Apresentou somente mês de 

março.

83 20161IMI002

FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet)  dos últimos três meses, cópias das páginas 

anotações gerais das carteiras de trabalho dos pais.

84 20161IMI006
FALTAM: Declaração do site da Receita Federal da aluna 

referente ao ano de 2018.

85 20161IMI021 Documentação completa

86 20161IMI036

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesa (energia, 

água, internet) dos últimos três meses, apresentou apenas 

fevereiro.

87 20161LM001

FALTAM: Cópias dos comprovantes de água, celular, internet 

dos últimos três meses, cópia do empréstimo do mês de 

dezembro ou março; cópias das carteiras de trabalho de 

todos; declaração de imposto de renda de todos; cópia da 

documentação com a situação empregatícia da aluna e da 

mãe.

88 20161LM028

FALTAM: Cópia dos comprovantes de água, luz, celular e 

internet dos últimos três meses; cópia das carteiras de 

trabalho da aluna, do pai e da mãe, certidão de nascimento do 

sobrinho, certidão de casamento dos pais, declaração de 

imposto de renda de todos; cópias dos documentos que 

mostre a situação empregatícias dos pais.

89 20161SI005 FALTAM: Cópia comprovante água e luz



90 20161SI017
FALTA: Declaração pessoal, constando que não exerce 

nenhuma atividade remunerada (anexo X).

91 20161SI026 Documentação completa

92 20161SI039
FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesa (energia, 

água);

93 20162ENGM028

FALTAM: Cópias dos comprovantes das despesas (energia, 

água, ineternet) dos últimos três meses, apresentou somente 

fevereiro/2019.

94 20162ENGM032

FALTAM: Cópia da página anotações gerais da carteira de 

trabalho da aluna, declaração do imposto de Renda ou 

declaração do site da Receita Federal pai e e  da mãe 

referente ao ano de 2018.

95 2017.1.EMI.006  Documentação Completa

96 2017.1.EMI.020 Documentação Completa

97 2017.1.EMI.025

FALTAM: Cópia da certidão de casamento dos pais; 

declaração de imposto de renda dos pais; declaração pessoal 

da mãe (anexo X) e declaração pessoal do pai que conste a 

atividade exercida e o rendimento médio mensal.

98 2017.1.EMI.026

FALTAM: Declaração de imposto de renda dos maiores do 

meio familiar; cópia do contrato ou contracheques do estágio 

do irmão e os contracheques do vínculo de emprego da mãe. 

99 2017.1.EMI.027
FALTA: Declaração de imposto de renda referente ao ano de 

2018.

100 2017.1.ENG.ME.025

FALTAM: Cópia comprovante de despesa (água, energia e 

internet) dos últimos três meses da residência, só apresentou 

março/2019.

101 2017.1.IMI.014 Documentação Completa

102 2017.1.IMI.024
FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) dos últimos três meses.

103 2017.1.IMI.028
FALTA: Cadastro único atualizado (de três meses antes do 

perído de inscrição), o que apresentou é de outubro de 2018.

104 2017.1.LM.016 Documentação Completa

105 2017.1.LM.033
FALTAM: Cópia da parte das anotações gerais e página em 

branco da carteira de trabalho.

106 2017.1.SI.019

FALTAM: Cópia da certidão de casamento dos pais; 

declaração de imposto de renda dos membros familiar; cópia 

dos comprovantes ou declaração dos rendimentos financeiros 

dos pais, declaração pessoal do aluno e da irmã, que conste o 

não exercício de nenhuma atividade remunerada (anexo X).

107 2017.1.SI.024 Falta:cópia do cartão do transporte do estudante.

108 2017.1.SI.025 Documentação Completa

109 2017.1.SI.026 Documentação completa

110 2017.1.SI.029 FALTAM: Cópia da carteira de trabalho do aluno; 

111 2017.1.SI.030    Documentação Completa

112 2017.1.SI.031 FALTAM: cópias das carteiras de trabalho da mãe e do pai

113 2017.1.SI.040 Documentação Completa

114 2017.2.ENG.ME.003
FALTAM: Declaração do site Receita Federal referente ao ano 

de 2018 de todos os membros da família

115 2017.2.IN.037 FALTA: comprovante de despesa com transporte

116 2017.2.MI.017 Documentação completa

117 2017.2.MI.018 Documentação completa

118 20171EMI008 Documentação completa

119 20171EMI013 FALTA: Declaração de imposto de renda da mãe.



120 20171EMI021
FALTAM: cópia do comprovante de despesa da kitnet onde 

está residindo; declaração de imposto de renda da mãe.

121 20171EMI023
FALTAM: Declaração de imposto de renda referente ao ano 

de 2018.

122 20171EMI028 Documentação Completa

123 20171EMI029
FALTAM: Cópia da cretidão de casamento dos pais; 

declaração de imposto de renda da mãe

124 20171EMI037 Documentação completa

125 20171EMI040
FALTA: Declaração de imposto de renda do pai, refente ao 

exercício de 2018.

126 20171ENGME018

FALTAM: Cópia comprovante de despesa (energia e internet) 

meses de dezembro e janeiro, últimos três contra cheque do 

sr. Antônio (pai). Anexo X preenchido do aluno.

127 20171ENGME020 Documentação completa

128 20171IMI002

FALTAM: Declaração do imposto de renda referente ao 

exercício 2017 (entregue em 2018) do pai, declaração do site 

da Receita Federal da mãe referente ao ano de 2018.

129 20171IMI017 Documentação completa

130 20171IMI023 Documentação Completa

131 20171IMI025 Documentação completa

132 20171IMI026

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) dos últimos três meses, aprsentou apenas 

fevereir (água) e março (energia).

133 20171IMI027
FALTAM: Declaração do site da Receita Federal referente ao 

ano de 2018 dos maiores de 18 anos.

134 20171IN007
FALTAM: comprovantes de despesa com água, luz e 

alimentação

135 20171IN021
FALTA: Cópia do comprovante de despesas da casa alugada 

no BNH.

136 20171LM009

FALTAM: Cópia da Carteira de Identidade e CPF; cópia do 

comprovante de despesa (água) do mês de janeiro;  cópia da 

certidão de casamento dos pais

137 20171LM010 Documentação completa

138 20171LM025
FALTAM: Cópia do comprovante de energia do mês de 

fevereiro/18

139 20171LM040

FALTAM: Cópia do comprovante de internet dos últimos três 

meses da aluna e do pai; cópia da certidão de casamento dos 

pais.

140 20171SI017
FALTA: Declaração do Imposto de Renda da aluna, referente 

ao ano de 2018.

141 20171SI033

FALTAM: Cópia da certidão de casamento dos pais e da 

certidão de nascimento da irmã; informações do salário dos 

pais bem como o comprovante ou declaração que conste o 

valor (tem que estar dentro dos últimos três meses).

142 20171SI034 Documentação Completa

143 20172EM002 Procurar o Serviço Social para orientações.

144 20172EM029 Documentação completa

145 20172EM032
FALTAM: cópias dos comprovantes de despesas com água e 

alimentação

146 20172ENGM002 Documentação completa



147 20172ENGM005

FALTAM: Cópia das páginas anotações gerais da carteira de 

trabalho de todos (aluno, mãe e padrasto), original declaração 

não exercicio atividade remunerada da mãe, cópias dos 

comprvantes de despesa (energia, água, internet) dos últimos 

três meses da residencia de origem, apresentou somente de 

março, e da residência alugada.

148 20172ENGM008 Documentação completa

149 20172ENGM009 Documentação completa

150 20172ENGM010

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesa (energia, 

água, internet) dos últimos três meses da residência de 

origem, apresentou somente de março.

151 20172ENGM015 Documentação completa

152 20172ENGM017 Documentação completa

153 20172ENGM020
FALTAM: Cópia das páginas anotações gerais da carteira de 

trabalho do aluno e de Luiz Filipe (irmão).

154 20172ENGM021

FALTAM: Cadastro único emitido nos últimos três meses ou 

documentos dos demais membros da familia e comprovação 

de renda.

155 20172ENGM024 Documentação completa

156 20172ENGM027 Documentação completa

157 20172ENGM032 FALTA: Declaração de imposto de renda do aluno e da mãe.

158 20172MI012 Documentação completa

159 20172MI028
FALTAM: cópia da despesa com água; cópia da parte de 

identificação da carteira de trabalho

160 20172MI036 Documentação completa

161 2017EMI038

FALTAM: Cópia da certidão de nascimento da irmã; 

declaração de imposto de renda da mãe; declaração pessoal 

da mãe, constando a atividade exercida e o rendimento médio 

mensal.

162 2018.1.MI.028
FALTAM: cópias dos comprovantes de despesas com água, 

luz e alimentação

163 201812IN024
FALTAM: comprovantes sobre a situação empregatícia dos 

componentes familiares - ver item 2.5 do edital.

164 20181EMI003
FALTAM: Cópia da carteira de trabalho completa do pai e da 

mãe; declaração de imposto de renda da mãe.

165 20181EMI022
FALTAM: Cópia da certidão de casamento dos pais; 

declaração de imposto de renda da mãe.

166 20181EMI023 FALTA: Declaração de imposto de renda dos pais.

167 20181EMI024

FALTAM: Declaração de imposto de renda e declaração 

constando a atividade exercida e o rendimento médio mensal 

da mãe. 

168 20181EMI025 Documentação completa

169 20181EMI027 FALTA: Cópia da certidão de casamento dos pais.

170 20181EMI028   Documentação completa

171 20181EMI032
 FALTA: Declaração pessoal do pai, mãe e irmão, constando a 

atividade exercida e o rendimento médio mensal.

172 20181EMI034

FALTAM: Cópia da carteira de identidade ou certidão de 

nascimento, cópia do CPF; comprovante de despesa com 

transporte; cópia da carteira de trabalho do pai e da mãe; 

declaração de imposto de renda dos pais; anexo IX 

incompleto (faltando a assinatura de uma testemunha e os 

documentos das mesmas); declaração pessoal da mãe, 

constando que não exerce nenhuma atividade remunerada.

173 20181EMI037 Documentação completa

174 20181EMI038 Documentação completa



175 20181ENGEME018

FALTAM: Cópia comprovante de despesa (água, energia e 

internet) dos últimos três meses, últimos três contra cheque 

do pai, cópia das páginas anotações gerais da carteira de 

trabalho da mãe e do aluno, cópia página do contrato de 

trabalho do pai. Anexo X preenchido do aluno.

176 20181ENGEME027

FALTAM: Cópia da página do contrato de trabalho e 

anotações gerais da carteira de trabalho do aluno, declaração 

do site da Receita Federal da mãe e do aluno.

177 20181ENGEME033 Documentação completa 

178 20181ENGEME034 Documentação completa

179 20181ENGME003 Documentação completa

180 20181ENGME004
FALTAM: Cópia da página anotações gerais da carteira de 

trabalho do pai e da mãe

181 20181ENGME006

FALTAM: Comprovante despesas (água, energia, internet) 

dos últimos três meses, apresentou somente mês de 

fevereiro.

182 20181ENGME008
FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet) meses: dezembro e janeiro.

183 20181ENGME009

FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet) meses: dezembro e janeiro, cópia cartão passe 

escolar.

184 20181ENGME011 FALTAM: Comprovante de renda do pai últimos três meses.

185 20181ENGME014

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesa (energia, 

água, internet) dos ultimos três meses, apresentou apenas 

mês de fevereiro.

186 20181ENGME015 Documentação completa

187 20181ENGME020 Documentação completa

188 20181ENGME022 Documentação completa

189 20181ENGME024

190 20181ENGME026

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesa (água, 

energia, internet) dos últimos três meses, declaração de não 

exercício de atividade remunerada da mãe.

191 20181ENGME030
FALTAM: Toda documentação da residência de origem e dos 

componentes do grupo familiar.

192 20181IMI022

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) dos últimos três meses, apresentou apenas de 

janeiro.

193 20181IMI023

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesa (energia, 

água, internet) da residência de origem e da casa alugada dos 

últimos três meses.

194 20181IMI024
FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) do últimos três meses.

195 20181IMI025 Documentação completa

196 20181IMI026 Documentação completa

197 20181IMI035

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) dos útlimos três meses, apresentou somente 

dezembro (energia e ágúa).

198 20181IMI036 Documentação Completa

199 20181IMI037
FALTAM: cópias dos comprovantes das despesas com água, 

luz e alimentação

200 20181IMI042

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesa (água, 

energia, internet) dos últimos três meses, apresentou apenas 

março (energia e telefone).

201 20181IN005 Documentação completa

202 20181IN006 FALTA: comprovante de estágio do aluno

203 20181IN013 Documentação completa



204 20181IN022

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesa (energia, 

água, internet) dos últimos três meses da residência, 

apresentou somente de fevereiro e março.

205 20181IN025 Documentação Completa

206 20181IN026
FALTAM: documentação de todos os membros familiares 

sobre a situação empregatícia.

207 20181IN028
FALTAM: Anexo III e cópia do comprovante de rendimentos 

do pai

208 20181IN036 Documentação completa

209 20181LM002

FALTAM: Cópia dos comprovantes de conta de água, luz , 

internet dos três meses anteriores; cópia da carteira de 

trabalho de todos os membros; cópia da certidão de 

casamento dos pais; declaração de imposto de renda de todos 

os membros; cópia do demonstrativo de pagamento dos 

últimos três meses do benefício de órgão previdenciário 

privado ou público da mãe e da tia.

210 20181LM003
FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesas (água, luz, 

internet) dos últimos três meses.

211 20181LM008
FALTAM: Cópias dos comprovantes de água, luz, celular dos 

últimos três meses; três últimos contracheques da aluna.

212 20181LM010 FALTAM: Cópia da certidão de casamento dos pais; 

213 20181LM021

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesas (água,luz, 

internet) do aluno e da casa dos pais;  cópia da carteira de 

trabalho de todos; cópia da certidão de casamento dos pais; 

declaração de imposto de renda do aluno e dos pais; 

declaração pessoal do aluno, constando que não exerce 

nenhuma atividade empregatícia, demonstrativo de 

pagamento dos três últimos meses do benefício do órgão 

previdenciário do pai, bem como, notas fiscais de venda dos 

produtos agrícolas, referentes aos últimos doze meses 

anteriores à inscrição do candidato.

214 20181LM027

FALTAM: Cópia do comprovante de despesa (água, energia, 

internet) dos últimos três meses; cópia simples do contrato de 

prestação de serviço incompleto (faltando assinatura da 

aluna).

215 20181MI010 Documentação Completa

216 20181MI015 Documentação completa

217 20181MI020 FALTA: Declaração de imposto de renda do aluno e da mãe.

218 20181MI025 Documentação completa

219 20181MI030 Documentação completa

220 20181MI034 Documentação completa

221 20181MI035 Documentação completa

222 20181SI001

 FALTAM: Declaração de Imposto de renda dos membros 

familiares; declaração pessoal da aluna e da irmã, constando 

que não exercem nenhuma atividade remunerada.

223 20181SI004 Documentação Completa

224 20181SI031

FALTAM: Declaração de imposto de renda dos membros 

familiares e declaração pessoal da aluna e da irmã que conste 

o não exercício de nenhuma atividade remunerada. 

225 20181SI039

CAD único não está atualizado de acordo com o edital. 

Faltam, portanto, as cópias dos comprovantes de luz e 

energia; das carteiras de trabalho da mãe e da irmã; situação 

empregatícia da irmã



226 20182EM030

FALTAM: Cópia do comprovante de residência dos pais; cópia 

da certidão de casamento dos pais; declaração de imposto de 

renda de todos os membros familiar; declaração pessoal do 

aluno, do pai e da mãe que comprove a situação financeira 

remunerada.

227 20182ENG031 Documentação completa

228 20182ENGEM006

FALTAM: Cópias das carteiras de trabalho de todos, Cópias 

despesas (energia, água, internet) dos últimos três meses 

redidencia de origem e alugada, declaração do site da Receita 

Federal do aluno e da mãe referente ao ano de 2018.

229 20182ENGEM020 Documentação completa

230 20182ENGEM037
FALTAM: Cópia do contrato de aluguel ou declaração de 

aluguel (anexo V).

231 20182ENGM002

FALTAM: Cópia da carteira de trabalho do aluno, 

preenchimento da declaração do não exercício de atividade 

remunerada (anexo X), decaração do site da Receita Federal 

referente ao ano de 2018.

232 20182ENGM008 Documentação completa

233 20182ENGM009

  FALTA: Declaração pessoal da aluna, constando que não 

exerce nenhuma atividade remunerada e os contracheques da 

mãe para comprovar o rendimento médio mensal.

234 20182ENGM010
FALTAM: Cópia comprovante de despesas (energia, água, 

internet) dos últimos três meses.

235 20182ENGM015 Documentação completa

236 20182ENGM018 Documentação completa

237 20182ENGM021 Documentação completa

238 20182ENGM022

FALTAM: Cópia da página anotações gerais da carteira de 

trabalho do aluno, do pai e da mãe, declaração do site da 

Receita Federal referente ao ano de 2018 de todos.

239 20182ENGM024 Documentação completa

240 20182ENGM029 Documentação completa

241 20182ENGME029 Documentação completa

242 20182IN011 FALTAM: comprovante de despesas com água e alimentação.

243 20182LM002

FALTAM: Cópia do comprovante de despesas (água, energia, 

internet) dos últimos três meses; declaração de imposto de 

renda dos membros familiares; declaração (anexo IX), caso o 

pai não possua outra renda além da aposentadoria, 

demonstrativo de pagamento dos últimos três meses do 

benefício da aposentadoria, declaração pessoal da aluna e da 

mãe, constando que não exercem nenhuma atividade 

remunerada.

244 20182MI009

FALTAM: Comprovante de despesa com transporte; cópia da 

carteira de trabalho completa (conforme edital); declaração de 

imposto de renda

245 2018EM037 FALTAM: Anexo II incompleto.

246 2018EMI016 FALTA: Cópia da certidão de casamento dos pais.

247 2018ENGM028
FALTA: Cópia da certidão de casamento dos pais e 

contracheques dos últimos três meses do pai

248 2018IN023
FALTAM: Anexo III, cópia do comprovante de despesas com 

água; procurar o Serviço Social para ver Anexo IX.

249 2018MI002  Documentação Completa

250 20191EM007 Documentação completa

251 20191EM013 Documentação completa

252 20191EM014 FALTAM: Declaração de imposto de renda da mãe e da avó.



253 20191EM016

FALTA: Declaração de imposto de renda do aluno e 

declaração pessoal do irmão maior, constando que não 

exerce nenhuma atividade remunerada.

254 20191EM017 Documentação Completa

255 20191EM023 Documentação completa

256 20191EM025 Documentação completa

257 20191EM028 FALTA: cópia do comprovante de despesa com transporte

258 20191EMGNE021

FALTAM: Comprovante despesas (água, energia, internet) 

dos últimos três meses da residência de origem, declaração 

do site da receita federal do aluno.

259 20191EMI001 FALTA: Declaração de imposto de renda da mãe.

260 20191EMI012

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesa (energia, água 

e internet) dos últimos três meses, declaração do site da 

Receita Federal referente ao no de 2018 dos maiores de 18 

anos.

261 20191EMI018 Documentação completa

262 20191EMI023

FALTAM: CadÙnico ou carteira de trabalho; declaração de 

imposto de renda dos maiores de idade; cópia da certidão de 

casamento dos pais e cópia da certidão de nascimento da 

irmã; declaração pessoal do pai e da mãe em relação a 

situação financeira (anexo ou contracheques).

263 20191EMI024
FALTA: Comprovante de passagem ou cópia do cartão-passe 

escolar; declaração de imposto de renda da mãe.

264 20191EMI025

FALTAM: Declaração de imposto de renda dos maiores; 

declaração pessoal da mãe e da irmã, constando que não 

exercem nenhuma atividade remunerada.

265 20191EMI026 Documentação completa

266 20191EMI027

FALTAM: Cópia da carteira de trabalho da irmã; declaração de 

Imposto de renda dos maiores de idade e declaração pessoal 

da irmã, constando que não exerce nenhuma atividade 

remunerada.

267 20191EMI031 Documentação Completa

268 20191EMI033

FALTAM: Cópia das carteiras de trabalho do pai e da mãe, 

declaração do site da Receita Federal referente ao ano de 

2018 do pai e da mãe .

269 20191EMI035

FALTAM: Cópia da certidão de nascimento da irmã; 

declaração de imposto de renda e declaração constando a 

atividade exercida e o rendimento mensal da mãe.

270 20191EMI036 FALTA: Declaração de imposto de renda do pai.

271 20191EMI037  FALTAM: Declaração de imposto de renda do pai e do irmão.

272 20191EMI038 Documentação completa 

273 20191EMI039

FALTAM: Declaração de Imposto de renda da mãe e 

declaração constando que não exerce nenhuma atividade 

remunerada.

274 20191ENGEM024 Documentação completa

275 20191ENGM003 Documentação Completa

276 20191ENGME002 Documentação completa

277 20191ENGME008 Documentação completa

278 20191ENGME010

FALTAM: Cópia da página anotações gerais da carteira de 

trabalho do aluno, cópia comprovante de despesas (energia, 

água, internet) dos últimos três meses, declaração do site 

Receita Federal de todos referente ao ano 2018.



279 20191ENGME011

FALTAM: Cópia comprovante de despesa (água, energia e 

internet) dos últimos três meses da residência Venda Nova do 

Imigrante,  Cópia da carteira de trabalho do pai. Cópia 

declaração do site da Receita Federal da aluna e do pai.

280 20191ENGME012

FALTAM: Cópia da página anotações gerais da mãe, 

declaração do site da receita federal da mãe e do aluno 

referente ao ano de 2018.

281 20191ENGME019

FALTAM: Cópias comprovantes de despesa (energia, água, 

internet) dos últimos três meses, cópia da página anotações 

gerais das carteiras de trabalho do pai e do aluno.

282 20191ENGME026

FALTAM: Cópia das páginas anotações gerais das carteira de 

trabalho de todos, cópia da carteira de trabalho e comprovante 

de renda de Ivana (irmã), Declaração do imposto de renda 

2018 do Rafael (pai).

283 20191ENGME032
FALTA: Cópia comprovante de despesa (energia) mês de 

janeiro.

284 20191ENGME039 Documentação completa 

285 20191ENGME14

FALTAM: Cópia página anotações gerais da carteira de 

trabalho do aluno, Cópias dos comprovantes de despesa 

(água, energia, internet) dos últimos três meses.

286 20191IM022 Documentação completa

287 20191IMI009 Documentação completa

288 20191IMI010

FALTAM: Cópia da página anotações gerais dos pais, 

declaração do site da Receita Federal da mãe referente ao 

ano de 2018.

289 20191IMI011

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesa (energia, 

água, internet) dos últimos três meses, apresentou apenas 

março; cópia da página anotações gerais das carteiras de 

trabalho de todos.

290 20191IMI012
FALTA: Cópia da certidão de casamento da aluna; declaração 

de imposto de renda da aluna e esposo

291 20191IMI017
FALTAM: Cópia comprovante de despesa (energia, água e 

internet) dos úlktimos três meses, apresentou apenas março.

292 20191IMI021
FALTAM: Declaração do site da Receita Federal referente ao 

ano de 2018 da aluna e da mãe.

293 20191IMI023

FALTAM: Formulário sócioeconômico (anexo II) - incompleto; 

(anexo III); (anexo XIII); cópias das carteiras de trabalho dos 

pais, cópia do comprovante de renda do pai; declaração do 

site da Receita Federal dos pais referente ao ano de 2018, 

cópias dos comprovantes de despesa (energia, água, internet) 

dos últimos três meses.

294 20191IMI024 Documentação completa

295 20191IMI026

FALTA: Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; anexo II e 

IX sem assinatura do aluno; cópia das despesas (água, luz, 

internet); cópia da carteira de trabalho do aluno e dos pais, 

cópia da certidão de casamento dos pais; declaração de 

imposto de renda dos pais e aluno; declaração pessoal da 

mãe, constando que não exerce nenhuma atividade 

remunerada e declarção pessoal do pai, constando a atividade 

exercida e o rendimento médio mensal.

296 20191IMI026

FALTAM: Cópias dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) dos últimos três meses,apresentou apenas 

janeiro e março (energia).



297 20191IMI028

FALTAM: Cópia das páginas anotações gerais da carteira de 

trabalho do pai e da mãe, cópias dos comprovantes de 

despesa (energia, água, internet) dos últimos três meses da 

residencia, apresentou somente de fevereiro.

298 20191IMI032

FALTAM: Anexo II incompleto (falta a última folha); cópia do 

comprovantes das despesas com água e alimentação; e cópia 

dos comprovantes de rendimento.

299 20191IMI033
FALTAM: Cópias comprovantes de despesa (energia, água, 

internet) doa últimos três meses, apresentou apenas março.

300 20191IMI034 Documentação completa

301 20191IMI034 Documentação completa

302 20191IMI035

FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet)  dos últimos três meses, apresentou apenas março 

(água).

303 20191IMI036

FALTAM: Cópia comprovantes de despesa (água, energia, 

internet)  dos últimos três meses, apresentou apenas março 

(água).

304 20191IMI037
Falta: cópia do comprovante de rendimento dos componentes 

familiares.

305 20191IMI039
FALTAM: declaração do site da Receita Federal dos pais 

referente ao ano de 2018.

306 20191IN011 Documentação completa

307 20191IN018 Documentação completa

308 20191IN020 Documentação completa

309 20191IN025 Documentação completa

310 20191IN029

Faltam: cópias dos comprovantes de despesas dos últimos 3 

meses (água, energia, internet e alimentação); cópias das 

carteiras de trabalho de todos os componentes familiares que 

moram na mesma casa; certidão de casamento dos 

responsáveis (se forem casados); Declaração de imposto de 

renda de todos os componentes familiares acima de 18 anos; 

documentação sobre a situação empregatícia dos 

componentes familiares (ver edital).

311 20191IN030

Faltam: cópias dos comprovantes das despesas com água e 

alimentação; e cópia do documento sobre a situação 

empregatícia dos pais

312 20191IN031
FALTAM: cópia dos comprovantes de despesas com água e 

comprovante de rendimentos da mãe

313 20191IN032 Documentação completa

314 20191IN036 FALTAM: cópia dos comprovantes de despesa com água

315 20191LM003

 FALTAM: Cópia do comprovante de despesas (água, energia, 

internet) dos três últimos meses; declaração de imposto de 

renda dos maiores de idade da família.

316 20191LM009

FALTAM: Cópia do comprovante de despesas (água, energia, 

internet) dos últimos três meses; cópia da certidão de 

casamento da mãe e do padrasto (se tiver), declaração de 

imposto de renda dos maiores de idade; declaração pessoal 

do aluno, constando que não exerce nenhuma atividade 

remunerada, cópia dos comprovantes de salário da mãe e do 

padrasto dos últimos três meses.

317 20191LM014

FALTAM: Cópia dos comprovantes de conta de água, luz, 

internet, dos últimos três meses; cópia da carteira de trabalho 

dos membros familiar; cópia da certidão de casamento dos 

pais; declaração de imposto de renda dos membros familiar;  

cópia dos contracheques do pai, mãe e irmã dos últimos três 

meses.



318 20191LM015
FALTA: Cópia do comprovante de despesa (água e internet) 

dos meses de janeiro e fevereiro.

319 20191LM020

FALTAM: Requerimento de solicitação de auxílio (anexo III) 

incompleto; cópia dos comprovantes de água, luz, internet do 

últimos três meses; declaração de imposto de renda da aluna, 

mãe e pai; declaração pessoal, constatando que não exerce 

nenhuma atividade remunerada da aluna, declaração pessoal, 

da mãe e do pai, constatando a atividade exercida e o 

rendimento médio mensal.

320 20191LM024

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesas (energia, 

água, internet) dos últimos três meses; declaração de imposto 

de renda do aluno e da mãe.

321 20191LM025

FALTAM: Cópia da carteira de trabalho do aluno e da mãe; 

cópia da certidão de nascimento da irmã; declaração de 

imposto de renda de todos os membros; cópia do 

contracheques da mãe dos últimos três meses; declaração 

pessoal do aluno constando que não exerce nenhuma 

atividade remunerada.

322 20191LM026

FALTAM: Cópia dos comprovantes de despesa (energia, 

água, internet) dos últimos três meses (constam apenas o do 

mês de março).

323 20191LM028

FALTAM: Cópia do comprovante de despesas (água, energia, 

internet) dos últimos três meses; declaração de imposto de 

renda de todos os membros familiares.

324 20191LM032
FALTAM: Cópia do comprovante das despesas (água e 

energia) dos três últimos meses.

325 20191LM035 Documentação completa

326 20191LM037

FALTAM:  Cópia da carteira de trabalho do aluno e da mãe 

constando o último contrato de trabalho registrado, página em 

branco subsequente, anotações gerais e página em branco 

subsequente; cópia do comprovante de energia do mês de 

janeiro/19; cópia do contracheque dos últimos três meses da 

mãe; declaração de imposto de renda do aluno e da mãe

327 20191LM039

FALTAM: Cópia dos comprovantes de água, luz, internet dos 

últimos três meses; cópia da carteira de trabalho da aluna e 

da mãe; cópia da certidão de nascimento da menor; 

declaração de imposto de renda da aluna e da mãe; cópia dos 

contracheques dos últimos três meses trabalhados pela aluna, 

declaração pessoal, constando a atividade exercida e o 

rendimento médio mensal da mãe.

328 20191MI003

FALTAM: Cópia da Carteira de identidade e CPF; cópia do 

comprovante de despesas, cópia da carteira de trabalho da 

aluna e da tia; declaração de imposto de renda da aluna e da 

tia, declaração pessoal do aluno, constando que não exerce 

nenhum tipo de atividade remunerada.

329 20191MI004

FALTAM: cópias das carteiras de trabalho do aluno e da mãe; 

cópias das declarações de imposto de renda do aluno e da 

mãe

330 20191MI005

FALTAM: Anexo III sem assinatura do requerente e 

declaração pessoal da mãe, constando que não exerce 

nenhuma atividade remunerada.

331 20191MI008
FALTA: Cópia da carteira de trabalho completa do aluno e da 

mãe; declaração de imposto de renda do aluno e da mãe.



332 20191MI013

FALTA: Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; cópia dos 

comprovants de despesas; cópia da Carteira de Trabalho; 

declaração de imposto de renda; declaração constando a 

atividade exercidade e o rendimento médio mensal.

333 20191MI016
FALTA: Cópia da Carteira de trabalho completa do aluno e da 

mãe.

334 20191MI024 Documentação completa

335 20191MI028
FALTA: anexo XIII; declaração pessoal da mãe, constando 

que não exerce nenhuma atividade remunerada.

336 20191MI030
 FALTA: Declaração pessoal da irmã e da mãe, constando o 

não exercício de atividade remunerada.

337 20191MI036 FALTA: cópia da declaração de Imposto de renda

338 20191SI004 Documentação completa

339 20191SI012 Documentação Completa

340 20191SI016 FALTA: declaração de IR mãe.

341 20191SI017 Documentação Completa

342 20191SI018 Documentação completa

343 20191SI020

FALTAM: Cópia do comprovante de despesa (água, energia, 

internet) do aluno; cópia da carteira de trabalho completa do 

aluno e da mãe.

344 20191SI021 Documentação completa

345 20191SI025 FALTAM: cópia da conta de água

346 20191SI026 Anexo IX incompleto

347 20191SI027 Documentação completa

348 20191SI030 FALTA: cópia da conta de água

349 20191SI033

FALTAM: cópias das carteiras de trabalho de todos os 

membros da família; declaração do imposto de renda de todos 

os membros da família; documentação da situação 

empregatícia do avô

350 20191SI034

FALTAM: Anexo II está incompleto, foi entregue apenas a 

primeira página, falta cópia comprovante de água e luz; cópia 

do cartão de transporte estudantil ou do Anexo VI; Declaração 

do Imposto de renda e da situação empregatícia do candidato 

e dos membros da família.

351 20191SI037 FALTA: cópia da conta de água

352 20191SI038
FALTAM: Cópia do comprovante de residência da família, 

declaração de imposto de renda do aluno e da mãe.

353 20191SI039
FALTAM:Cópia da carteira de trabalho do aluno e da 

responsável; cópia da certidão de nascimento

354 20191SI040

FALTAM: Anexo II está incompleto; cópia do comprovante de 

residência da família; cópia da certidão de casamento dos 

pais; declaração de imposto de renda dos membros 

familiares; declaração pessoal do aluno para esclarecer sua 

situação financeira.

355 2019ENGME006

FALTAM: Cópia comprovante de despesa (água, energia e 

internet) dos últimos três meses da residência, Cópia 

declaração do site da Receita Federal referente ao ano 2018 

de todos maiores de 18 anos. Declaração de não exercício de 

atividade remunerada (anexo X) do aluno.

356 29191EMI032  FALTA: anexo VI incompleto.


