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RESULTADO PARCIAL 
Nº NOME PEDIDO DE 

AUXÍLIO 
MOTIVO 

INDEFERIMENTO DOCUMENTOS FALTANTES 
1 Anderson Andrade de Jesus Deferido - - 

2 Auriceia Gomes Coelho da Silva Indeferido 
Renda per capita familiar 

superior a um e meio 
salário mínimo nacional 

- 

3 Bruno Dias dos Santos Indeferido 

Aluno matriculado para 
cumprir somente a 

dependência (Técnicas 
Programação) que 

finalizará em 31.08.2016  

- 

4 Claudiane Rossato Lenke Indeferido 
Não apresentação dos 
comprovantes de renda 

dos pais 

Cópia Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS– folha de rosto frente e verso (página da 
foto, página dos dados pessoais), página do último 
contrato de trabalho e página subsequente em 
branco do pai e da mãe; 
Declaração de imposto de renda do último ano 
(caso tenha obrigatoriedade de declarar) do pai; 
Apresentar inscrição/registro no órgão competente 
e declaração assinada, conforme modelo (Modelo 
F) do pai; 
Declaração (Modelo D) da mãe. 

5 Edilson Loiola dos Santos Indeferido Não apresentação de 
documentação 

Termo de responsabilidade; Comprovante de 
renda do candidato; Comprovante de residência; 



Certidão de nascimento de menor de 16 anos; 
Comprovante de renda do cônjuge (item 5.5 do 
edital); Declaração do candidato (Modelo I). 

6 Franqlin Bomfim da Costa Indeferido 

Não apresentação das 
declarações de acordo 

com os modelos 
disponibilizados 
(assinatura de 
testemunhas)  

Declaração de endereço assinada por 
testemunhas e com CPF (Modelo A), Declaração 
de deslocamento assinada por testemunhas e 
com CPF (Modelo I), Declaração de pagamento de 
pensão alimentícia (Modelo J) assinada por 
testemunhas e com CPF. 

7 Haminadab Lopes Souza Indeferido 
Não apresentação de 

comprovantes de renda 
dos irmãos 

Cópia Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS– folha de rosto frente e verso (página da 
foto, página dos dados pessoais), página do último 
contrato de trabalho e página subsequente em 
branco dos irmãos. 

8 Joab Lopes de Souza Indeferido 
Não apresentação de 

comprovantes de renda 
dos irmãos 

Cópia Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS– folha de rosto frente e verso (página da 
foto, página dos dados pessoais), página do último 
contrato de trabalho e página subsequente em 
branco dos irmãos. 

9 Jose Francisco dos Santos Junior Indeferido 

Não apresentação 
comprovante de despesa 

(especificado) com 
aquisição de serviços de 

internet 

Comprovante de despesa devidamente 
especificado com aquisição de serviços de 
internet (contrato ou declaração da empresa 
mencionando o serviço ofertado de banda larga). 

10 Joyce Rodrigues Silva Indeferido Não apresentação de 
documentação 

Questionário socioeconômico (sem assinatura), 
Termo de responsabilidade e Requerimento de 
auxílio (sem preencher e sem assinatura), 
Declaração de desempregado (Modelo D) e 
Declaração de endereço em nome de outra pessoa 
com a qual reside (Modelo A) sem assinaturas, 
RG, CPF, Comprovante de renda do candidato, 
Comprovante de residência, Comprovante de 
renda da mãe devidamente comprovado conforme 
item 5.5 (Aposentados ou pensionistas). 

11 Kássia Fernanda Montimor 

Deferido (Auxílio 
alimentação e 

material didático – 
categoria A) 

Indeferido (Auxílio 
material didático – 

categoria B) 

Não apresentação 
comprovante de despesa 

(especificado) com 
aquisição de serviços de 

internet 

Comprovante de despesa devidamente 
especificado com aquisição de serviços de 
internet (contrato ou declaração da empresa 
mencionando o serviço ofertado de banda larga). 

12 Lasaro Martins Braz Deferido - - 
13 Michele de Cássia Damasceno Deferido (Auxílio Não apresentação Comprovante de despesa devidamente 



alimentação, 
transporte e 

Indeferido (Auxílio 
material didático – 

categoria B) 

comprovante de despesa 
(especificado) com 

aquisição de serviços de 
internet 

especificado com aquisição de serviços de 
internet (contrato ou declaração da empresa 
mencionando o serviço ofertado de banda larga). 

14 Michelle Pessin Aguiar Indeferido Não apresentação de 
documentação 

Questionário socioeconômico, Termo de 
responsabilidade, Requerimento de auxílio, RG, 
CPF, uma Foto 3x4, Comprovante de renda do 
candidato, Comprovante de residência. 

15 Rebeca Cristina da Silva Ramos Deferido - - 

16 Reivane da Silva Turibio Indeferido 

Não apresentação de 
comprovante de renda 

mencionada no 
questionário 

socioeconômico 
(benefício BPC)  

Falta uma foto 3x4, comprovante de renda – BPC 
(em caso de a família ser participante de 
Programas de Transferência de Renda, 
apresentar ficha Espelho do Cadastro Único e/ou 
Declaração do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), que comprove a 
participação). 
 

17 Sidinei Marques de Carvalho Deferido - - 

18 Thiago Souza Beretta 

Deferido (Auxílio 
alimentação, 
transporte e 

material didático – 
Categoria A) e 

Indeferido (Auxílio 
material didático – 

categoria B) 

Não apresentação 
comprovante de despesa 

(especificado) com 
aquisição de serviços de 

internet 

Comprovante de despesa devidamente 
especificado com aquisição de serviços de 
internet (contrato ou declaração da empresa 
mencionando o serviço ofertado de banda larga). 

19 Vanilda Chagas Madeira Deferido - - 
20 Yasmim da Silva Nunes Deferido - - 
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