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ITEM MATRÍCULA OBSERVAÇÃO (Deve apresentar essas 
documentações)

OBS.: ALUNOS QUE DEVEM DOCUMENTAÇÃO DEVERÃO APRESENTAR, 
ATÉ SEXTA-FEIRA (19/11) NO SUAP, OS DOCUMENTOS SOLICITADOS.

1 20201090040201 É participante

2 20212090090042 Faltou  declara ç õ es  de  aus ê ncia  de  rendimento  e 
declaração necessidade de equipamento

3 20211090010229 faltou  as  paginas  iniciais  da  clt  da  m ã e  e  do  irm ã o 
Matheus

4 20211090020267 faltou  a  declara ç ã o  de  necessidade  de  equipamento  de 
informática

5 20201090010159

faltou clt mãe e da imã Lívia, declaração de ausência de 
rendimento  das  duas,  declara ç ã o  de  necessidade  de 
equipamento de informática, declaração de aluguel sem 
contrato.

6 20182090090063 é participante
7 20201090080025 é participante

8 20202090090177 Faltou  a  declara ç ã o  necessidade  de  equipamento  de 
informática e declaração de autônomo do esposo.

9 20212090090093

Faltou  apresentar  Carteira  de  trabalho  da  aluna  com 
páginas  iniciais  e  páginas  de  contrato  de  trabalho  com 
data de saída e próxima página em branco , declaração de 
ausência  de  renda  da  aluna,  declaração  de  necessidade 
equipamento de informática.

10 20212090090140 Faltou  a  declara ç ã o  necessidade  de  equipamento  de 
informática



11 20212090090123

Faltou  identidade  e  cpf  do  esposo  e  filho,  extrato 
bancário com pagto aposentadoria do esposo, se filho for 
maior  de  dezoito  apresentar  Carteira  de  trabalho  com 
p á ginas  iniciais  e  p á ginas  de  contrato  de  trbalho, 
declara ç ã o  de  aus ê ncia  de  renda,declara ç ã o  de 
necessidade  equipamento  de  inform á tica,  apresentar 
Carteira  de  trabalho  com p áginas  iniciais  e  p á ginas  de 
contrato de trbalho da aluna e declaração de ausêcia de 
renda.

12 20212090090220 faltou  declara ç ã o  necessidade  de  equipamento  de 
informática

13 20212090090190

Faltou  anexar  documentos  pessoais  da  aluna  e  esposo, 
comprovante de renda do esposo, declaração de aluguel 
sem contrato, declaração de necessidade de equipamento 
de  inform á tica,  certid ã o  de  nascimento  do  filho, 
comprovantes  de  á gua,  energia,  telefone  internet, 
Carteira  de  trabalho  com p áginas  iniciais  e  p á ginas  de 
contrato de trabalho edeclaração de ausência de renda da 
aluna.

14 20212090090301 faltou comprovante de renda do esposo e declaração de 
necessidade equipamento de informática

15 20212090090298 faltou  declara ç ã o  de  aut ô nomo  e  declara ç ã o  de 
necessidade equipamento de informática.

16 20201090070224

falta  documentos  pessoais  grupo  familiar(identidade, 
CPF,  certid ã o  de  nascimento  para  os  menores  de 
dezoito),  carteira  de  trabalho  do  filho  de  19  anos  para 
comprovar  que  n ã o  est á  trabalhando  e  declara ç ã o  de 
ausência  de renda,  declaração de  ausência de renda  da 
aluna e declaração de ajuda de terceiros, contas de água, 
energia,  telefone(todos  atualizados),  declaração  de  casa 
cedida,  declara ç ã o  de  necessidade  de  equipamento  de 
informática.

17 20212090090263 declara ç ã o  de  necessidade  de  equipamento  de 
informática

18 20212090090107 faltou  declara ç ã o  de  aut ô nomo  e  declara ç ã o  de 
necessidade equipamento de informática.

19 20212090090026
tem que corrigir a declaração de autômomo do esposo e 
faltou  a  declaração  de  necessidade  do  equiipamento  de 
informática



20 20212090090050

Faltou  identidade  e  Carteira  de  trabalho  com  p á ginas 
iniciais e páginas de contrato de trbalho,  declaração de 
ausência de renda da filha Thalita, contrato de aluguel( se 
não tiver apresentar declaração de aluguel sem contrato), 
declaração de necessidade equipamento de informática, 
apresentar  Carteira  de  trabalho  com  p á ginas  iniciais  e 
páginas de contrato de trabalho e declaração de ausêcia 
de renda da aluna.

21 20212090090212 não anexou documentação
22 20201090080254 é participante

23 20212090090077
faltou declaração de autônomo, declaração necessidade 
de  equipamento  de  informática,  comprovantes  de  água, 
energia, telefone, internet, faltou CPF da tia e da avó.

24 20212090090280 faltou datar e assinar as declarações.

25 20212090090166

Faltou declaração de autônomo, declaração necessidade 
de  equipamento  de  inform á tica,  declara ç ã o  de  aluguel 
sem  contrato,  comprovantes  de  á gua,  energia,  telefone; 
documento do filho, certidão de nascimento, identidade e 
cpf.








