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ITEM MATRÍCULA OBSERVAÇÃO

1

20191090070053

Comprovantes  de  á gua,  energia,  telefone;   Falta  a  carteira  de  trabalho  da  aluna: 
página da foto frente e verso, página onde está registrado o desligamento (ú ltimo 
contrato de trabalho) e a página em branco subsequente; Declaração de ausência 
de rendimentos; declaração de isenção de imposto de renda da aluna e do esposo.

2
20211090070159 Falta declaração de casa cedida, declaração de autônomo do esposo,  declaração 

de ausência de renda da aluna, comprovante de contas de água e telefone.

3 20211090070051 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.

4

20181090070269

Falta anexar declaração de casa cedida; declaração de ausência  de renda da aluna, 
declaração de ausência de renda do filho Guilherme, contra cheque do filho Lucas 
Leon; aluna deve atualizar a caracterização socioeconômica número de pessoas na 
casa  está errada.

5
20182090090047

Faltou  Carteira  de  trabalho  do  marido  com  baixa  no  contarto  de  trabalho  e 
declara ç ã o  de  aus ê ncia  de  renda;  declara ç ã o  de  casa  alugada  sem  contrato, 
comprovantes de água, nergia, telefone e internet.

6

20211090070019

Faltou  anexar  declara ç ã o  de  aluguel  sem  contrato  (  se  tiver  contrato  de  aluguel 
apresentar  cópia);  Falta  declaração de  ausência  de  renda da  aluna  e  carteira  de 
trabalho  atualizada  da  aluna,  p á gina  da  foto  frente  e  verso,  p á gina  onde  est á 
registrado  o  desligamento  ( ú ltimo  contrato  de  trabalho)  e  a  p á gina  em  branco 
subsequente.

7
20211090070035 falta páginas 04 e 05 da carteira de trabalho da aluna e  páginas 04 e 05 da carteira 

de trabalho da filha Rackel.

8

20211090070132

comprovantes de água, energia, telefone;  Faltam as carteiras de trabalho da aluna, 
marido  e  da  filha:  p á gina  da  foto  frente  e  verso,  p á gina  onde  est á  registrado  o 
desligamento  ( ú ltimo  contrato  de  trabalho)  e  a  p á gina  em  branco  subsequente; 
Declarações de ausência de renda da aluna, marido e filha; declarações de isenção 
de imposto de renda da aluna, do marido e da filha.

9

20211090070140
Falta  a  carteira  de  trabalho  do  esposo:  página  da  foto  frente  e  página  em branco 
seguinte  ao último contrato de trabalho ; declaração de ausência de rendimento do 
esposo e declaração de isenção de imposto de renda da aluna e do esposo.
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1 20211090020135 falta  anexar  comprovantes de  água,  energia,  telefone,  financiamento da  casa;  três 
últimos contra cheque de 2021.

2 20211090070019

Faltou  anexar  declara ç ã o  de  aluguel  sem  contrato  (  se  tiver  contrato  de  aluguel 
apresentar  cópia);  Falta  declaração de  ausência  de  renda da  aluna  e  carteira  de 
trabalho  atualizada  da  aluna,  p á gina  da  foto  frente  e  verso,  p á gina  onde  est á 
registrado  o  desligamento  ( ú ltimo  contrato  de  trabalho)  e  a  p á gina  em  branco 
subsequente.



3 20201090110137

Falta anexar declaração de autônoma da mãe; comprovante de renda da irmã(contra 
cheque) - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS atualizada. Páginas: da 
foto, Dados
pessoais, página onde está registrado o último desligamento do contrato de trabalho 
e  a  p á gina  em  branco  subsequente;  -  Declara ç ã o  de  aus ê ncia  de  rendimentos; 
comprovantes de endereço, contas de água, energiam telefone e internet.

4 20211090010059
Faltou Carteira de trabalho da mãe com baixa no contrato de trabalho e declaração 
de  aus ê ncia  de  renda;   comprovantes  de  á gua,  energia,  telefone,  internet  e 
financiamento da casa.

5 20211090110231 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.
6 20211090020020 Faltou comprovantes de gastos água, telefone, internet

7 20211090070183

Falta declaração de ausência e declaração de isenção de imposto de renda do pai;  
carteira de trabalho da mãe atualizada, página da foto frente e verso, página onde 
está registrado o desligamento (último contrato de trabalho) e a página em branco 
subsequente; declaração de isenção de imposto de renda e Declaração de ausência 
de rendimentos da mãe.

8 20211090010288 Enviou  somente  os  comprovantes  de  renda  e  conta  de  energia,  faltando  os 
documentos pessoais dos integrantes familiares.

9 20211090110290 Anexou apenas RG da Valesca e verso da RG da mãe, tem que anexar documentos 
conforme anexo I e II do edital.

10 20211090070132 Anexou  apenas  frente  RG  da  Anna  e  verso  da  RG  Jos é  Djalma,  tem  que  anexar 
documentos conforme anexo I e II do edital.

11 20211090070159 Falta declaração de casa cedida, declaração de autônomo do esposo,  declaração 
de ausência de renda da aluna, comprovante de contas de água e telefone.

12 20211090010245 Arquivo documentos do pai e da mãe não abre mandar em outro formato.

13 20211090110177 Faltou anexar comprovante de endereço, comprovantes de contas de água, energia, 
telefone e internet.

14 20211090110037 Faltou anexar comprovantes de contas de energia,água,internet.
15 20211090110100 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.

16 20211090010083 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.

17 20211090010253
Faltam  Comprovante  de  renda  do  provedor  atualizado,o  enviado  é  de  2016,  e 
também a declaração de ausência de renda da mãe já  que a foto  da carteira  de 
trabalho está incompleta.

18 20211090010164 Faltaram as contas de energia e internet

19 20211090010032 Faltou anexar carteira de trabalho da mâe para comprovar que não está trabalhando, 
declaração asência de renda da mãe..

20 20211090070140
Falta  a  carteira  de  trabalho  do  esposo:  página  da  foto  frente  e  página  em branco 
seguinte  ao último contrato de trabalho ; declaração de ausência de rendimento do 
esposo e declaração de isenção de imposto de renda da aluna e do esposo.

21 20211090020240 Faltar  anexar  contra  cheques  atualizados  (3  ú ltimos  meses  de  2021)  do  pai  e  da 
mãe.

22 20202090090088 Falta  comprovante  de  contas  de  á gua,  telefone,  energia,  internet,  documentos 
pessoais do grupo familiar,declaração  de aluguel sem contrato.

23 20211090020275 Falta comprovante de água, energia, telefone, comprovante de rendimento da mãe 
atualizado.

24 20211090020160
Falta  frente  RG  da  m ã e;  comprovantes  de  á gua,  energia,  telefone,  internet;  tr ê s 
ú ltimos  contra  cheque  de  2021;  declara ç ã o  de  aguel  sem  contrato  (  ou  se  tiver 
contrato apresentar cópia).

25 20201090010299 Faltou  comprovantes  de  contas  á gua,  energia,  telefone,  internet,  declara ç ã o  de 
rendimento de aluguel, pensão por morte; comprovante de endereço.

26 20202090090029 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II, atualizar dados caracterização 
socioeconômica



27 20211090110185

Falta  anexar  certid ã o  de  nascimento  Laura,  comprovante  de  renda  do  padastro, 
carteira de trabalho da mãe atualizada, página da foto frente e verso, página onde 
está registrado o desligamento (último contrato de trabalho) e a página em branco 
subsequente; Declaração de ausência de rendimentos.

28 20202090090169 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II, atualizar dados caracterização 
socioeconômica

29 20211090020046 Falta  anexar  comprovante  de  renda  do  pai,  contrato  de  casa  financiada, 
comprovantes de conta de água, energia, telefone e internet.

30 20211090110045 Enviou  somente  documentos  de  identificaç ão,  faltam  todos  os  outros  documentos 
pedidos no edital.

31 20211090110193 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.
32 20211090110096 Declaração de ausência de rendimento da mãe.

33 20211090020216 Falta comprovante de renda da mãe ou declaração de ausência de rendimento.
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1 20211090010180 Anexou RG do aluno, tem que anexar os documentos conforme anexo I e II do edital.

2 20211090010300 Falta Declaração de autônoma mãe, comprovante de renda da irmã.

3
20211090010121 Falta anexar comprovante de rendimento do padrasto ou declaração de ausência de 

renda e comprovante de rendimento da mãe.

4
20211090020127 Falta anexar comprovantes de contas de água, energia, telefone,internet; declaração 

de ausência de renda da mãe.
5 20211090110266 Faltou a declaração de ausencia de renda da mãe.

6 20211090110010 Faltou anexar comprovantes de contas de água, energia, internet

7 20211090110223 Faltou a declaração de ausência de rendimentos da mãe.

8 20211090010083 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.

9
20211090010253

Faltam  Comprovante  de  renda  do  provedor  atualizado,o  enviado  é  de  2016,  e 
também a  declaração de  ausencia de  renda da mãe já  que a  foto  da  carteira  de 
trabalho está incompleta.

10 20211090010164 Faltaram as contas de energia e internet

11

20211090070140
Falta  a  carteira  de  trabalho  do  esposo:  página  da  foto  frente  e  página  em branco 
seguinte ao último contrato de trabalho ; declaração de ausência de rendimento do 
esposo e declaração de isenção de imposto de renda da aluna e do esposo.

12
20211090010032 Faltou anexar carteira de trabalho da mâe para comprovar que não está trabalhando, 

declaração asência de renda da mãe..

13 20211090020240 Faltar  anexar  contra  cheques  atualizados  (3  ú ltimos  meses  de  2021)  do  pai  e  da 
mãe.

14
20211090010059

Faltou Carteira de trabalho da mãe com baixa no contrato de trabalho e declaração 
de  aus ê ncia  de  renda;  comprovantes  de  á gua,  energia,  telefone,  internet  e 
financiamento da casa.

15 20211090110053 Falta anexar frente identidade do aluno; frente da identidade da mãe e declaração de 
necessidade do equipamento de informática.

16
20211090010130

Falta  anexar  frente  das  identidades  apresentadas;  comprovantes  de  energia, 
telefone, internet; comprovante de renda da mãe, declaração de isenção de imposto 
de renda da mãe e do pai.

17 20211090020275 Falta comprovante de água, energia, telefone, comprovante de rendimento da mãe 
atualizado.



18

20191090070053

comprovantes  de  á gua,  energia,  telefone;  Falta  a  carteira  de  trabalho  daa  aluna: 
página da foto frente e verso, página onde está registrado o desligamento (ú ltimo 
contrato de trabalho) e a página em branco subsequente; Declaração de ausência 
de rendimentos; declaração de isenção de imposto de renda da aluna e do esposo.

19 20211090010016 Aluno com matrícula trancada

20 20171090050066 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.

21
20191090020234

Faltou  primeiras  p á ginas  da  carteira  de  trabalho  da  m ã e  (com  foto,  nome); 
comprovantes de água, energia e telefone; contracheque atualizado do pai tem que 
ser os três últimos de 2021.

22 20201090040163 Falta  atualizar  a  caracterização socioeconômica no SUAP;  anexar  documentação 
conforme anexo I e II do edital.

23

20211090070019

Faltou  anexar  declara ç ã o  de  aluguel  sem  contrato  (  se  tiver  contrato  de  aluguel 
apresentar  cópia);  Falta  declaração de  ausência  de  renda da  aluna  e  carteira  de 
trabalho  atualizada  da  aluna,  p á gina  da  foto  frente  e  verso,  p á gina  onde  est á 
registrado  o  desligamento  ( ú ltimo  contrato  de  trabalho)  e  a  p á gina  em  branco 
subsequente.

24 20211090010296 Declaração de ausência de rendimentos da mãe e Declaração de Isenção Anual de 
Imposto de Renda de Pessoa Física da mãe.

25

20201090110137

Falta anexar declaração de autônoma da mãe; comprovante de renda da irmã(contra 
cheque) - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS atualizada. Páginas: da 
foto, Dados 
pessoais, página onde está registrado o último desligamento do contrato de trabalho 
e  a  p á gina  em  branco  subsequente;  -  Declara ç ã o  de  aus ê ncia  de  rendimentos; 
comprovantes de endereço, contas de água, energiam telefone e internet.

26 20211090110231 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.

27
20211090020020 falta página 11 da carteira de trabalho da mãe (contrato em branco); declaração de 

ausência de renda da mãe e declaração de isenção de imposto de renda.

28
20211090020291 declara ç ã o  de  isen ç ã o  de  imposto  de  renda  do  pai;  declara ç ão  de  isen ç ã o  de 

imposto de renda e Declaração de ausência de rendimentos da mãe

29

20211090020038

Falta  as  paginas  p á gina  da  foto  frente  e  verso  da  carteira  de  trabalho  da  m ã e  e 
declaração de ausência de rendimento ; carteira de trabalho da irmã falta página da 
foto frente e verso, página onde está registrado o desligamento (último contrato de 
trabalho) e a página em branco subsequente; declaração de isenção de imposto de 
renda da mãe, pai e irmã.

30 20211090110290 Não anexou documentos conforme edital anexo I e II.

31

20211090070132

comprovantes de água, energia, telefone; Faltam as carteiras de trabalho da aluna, 
marido  e  da  filha:  p á gina  da  foto  frente  e  verso,  p á gina  onde  est á  registrado  o 
desligamento  ( ú ltimo  contrato  de  trabalho)  e  a  p á gina  em  branco  subsequente; 
Declarações de ausência de renda da aluna, marido e filha; declarações de isenção 
de imposto de renda da aluna, do marido e da filha.

32

20211090070159

Falta declaração de casa cedida, declaração de autônomo do esposo, página da 
carteira de trabalho da aluna com baixa no contrato de trabalho e a próxima página 
de  contrato  de  trabalho  em  branco,  declara ç ã o  de  aus ê ncia  de  renda  da  aluna, 
comprovante de contas de água e telefone; declaração de isenção de imposto de 
renda da aluna e do esposo.

33
20211090010229 Falta cópias dos documentos pessoais do grupo familiar (frente e verso), não basta 

só os números.

34 20211090110045 Enviou  somente  documentos  de  identificaç ão,  faltam  todos  os  outros  documentos 
pedidos no edital.

35 20211090010075 Faltaram o  documento  de  identificação do  pai  e  as  cópias  das  contas  de  água  e 
energia

36 20211090010245 Arquivos com documentação do pai e da mãe não abrem. Mandar em formato PDF.


