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Resultado da Documentação
Pendente para Etapa de Estudo Social

Matricula

20201BSI0230 Apresentar o Seguro Desemprego

20192TPMI0086 Unidade de Saúde marcar Oftalmologista

20201EJAQEL0141

20201CECA0147 Agendar entrevista Social

20191CECA70085

20191TMEMI0255

20192TPMAI0256

20181BSI0288 Pendencia de assinatura Setembro 2019

20191TIIMI0283 Aderir ao Acompanhamento Coletivo

PENDENTE = significa que o estudante precisa seguir as orientações pedidas, 
quanto à falta de documentos e/ou esclarecimentos, para que possa apresentá-los na 
5ª Etapa – Recurso;

Documentos faltantes, deverá 
apresentar na Etapa do 
Recurso

Esclarecimento onde reside, apresentou 
declaração de Aluguel em Jardim Limoeiro e 
conta de luz em Cantinho do Céu. Formulário 
de Identificação não foi entregue.

Extrato da aposentadoria do genitor; Dividas 
do pai não apresentou

Relatório médico sobre os familiares que 
fazem uso continuo de remédio.  

Preencher o Formulário Socio Economico do 
Campus Serras



Pendência de Assinatura

Página 2

Matricula

Documentos faltantes, deverá 
apresentar na Etapa do 
Recurso

20171TPMAI0024

20191EJAQEL0283

20191EJAQEL0500

20192TPMI0019 Extrato da aposentadoria da mãe

20201TIIMI0250

20201EJAQEL0303

20201EJAQEL0095 CTPS do estudante e Gleidson. 

20201EJAQEL0150

20201TMEMI0280 IR da mãe.

20201EJAQEL0362

Esclarecer quem tem diabetes na família. 
Apresentar as contas da residencia. 
Encaminhado para o Bolsa família. Endereço: 
R. Santa Rita, S/N - Jardim Tropical, Serra - 
ES, 29162-040

Adicionar horário de funcionamento

Pendencia de Assinatura Agosto 2019. 
Pensão Alimenticea do Daniel. Contracheque 
do João Paulo.

Contracheque dos dois ultimos meses da 
Maria Auxiliadora e do Daniel,

IR da pessoa fisica dos membros maiores de 
18 anos. Imprimir o Arquivo da CTPS digital, é 
possível fazer isso no app. Boleto da 
faculdade do Henriuqe.

Copia da CTPS incompleta. Declaração de 
Dependência financeira Incompleta

Declaração de dependencia financeira dos 
Desempregados

Laudo médico. Receitas, descrever como é o 
tratamento e acompanhamento.
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Matricula

Documentos faltantes, deverá 
apresentar na Etapa do 
Recurso

20201EJAQEL0036

20201BSI0419

20201TPMI0339

20201EJAQEL0249

20201EJAQEL0125 Encaminhamento ao CRAS 

20201TMESI0334

20201EJAQEL0060

CTPS, contracheqe da tia da estudante. 
Declaração de dependencia financeira da 
Mãe. Extrato do Bolsa família. Como são 
pagas as contas da famiília. Pensão 
Alimenticia de Jamily e Henry

Declaração de dependencia financeira da Mãe

Declaração de Dependência financeira 
incompleta. Extrato da pensão por morte. IR 
dos maiores de 18 anos.

Contracheque da mãe. Esclarecer onde está 
morando o pai.  Preencher 
COMPLETAMENTE o Formulário de 
Identificação.

Preencher o anexo II corretamente. 
Declaração de Dependencia financeira sem 
assinatura e as testemunhas apresentadas 
residem na mesma casa. CTPS incompleta, 
faltando as paginas do contrato. Comprovante 
de renda da família, IR dos maiores de 18 
anos.

Contracheque do Estudante. Declaração de 
Dependeêcia financeira e CTPS completa  da 
Esposa e sozinha. Esclarecimento por escrito 
porque os pais da sobrinha nãoajudam 
financeiramente ela. Documentos da criança 
de 1 ano. 
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Matricula

Documentos faltantes, deverá 
apresentar na Etapa do 
Recurso

20201EJAQEL0230

20201BSI0184

20201BSI0150

20201TMEMI0302

20192CECA70024

20201TPMAI0143

20201TIIMI0365

20201CECA0236

Declaração de rendimento da estudante. 
CTPS incompleta. Não recebimento de 
Pensão Alimenticea

CTPS da mãe, perdeu em 2010 ( para 
refazer). Documento do Aux. Desemprego do 
LUCAS

Documentos dos membros da família; IR dos 
maiores de 18anos; CTPS, Contracheque dos 
assalariados, Declarações de rendimentos 
dos trabalhadores informais.

Esclarecer por escrito se a família recebe 
ajuda financeira de alguém, considerando que 
ambos adultos estão desempregados, com 
pagam as alimentação, contas etc...?

Esclarecer por escrito se a família recebe 
ajuda financeira de alguém, considerando que 
ambos adultos estão desempregados, com 
pagam as alimentação, contas etc...?

Contracheque da genitora e da estudante do 
Adolescente aprendiz

Declaração de Dependencia financeira 
incompleta; Declaração de 
recebimentos/renda incompleta; Declaração 
de Não recebimento de Pensão Incompleta. 
Declaração de Pagamento Incompleta;

Seguro desemprego, CTPS da mãe 
incompleta.
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Matricula

Documentos faltantes, deverá 
apresentar na Etapa do 
Recurso

20201EJAQEL0117

20201TMESI0261

20201EJAQEL0044 Todos documentos solicitados no Checklist

20201BSI0435

20201EJAQEL0222

20201TMESI0016

Declaração de dependencia financeira dos 
mariores de 18 anos. Declaração de 
rendimento do sogro. Imposto de renda dos 
maiores.Formulário de Identificação, Requerimento 
dos Auxílios, CTPS dos maiores de 16 anos, 
Declaração de rendimento; Declaração de 
pagamento de aluguel;  Contracheque (todos 
os documentos que o Checklist solicita)

Laudo médico do problema de saúde do 
estudante. Esclarecer por escrito: Faz uso de 
medicamentos? Equipamentos assistivos? 
Necessita de adequação de material didático 
ou sala de aula? Esclarecer Porque não citou 
Miria Helena, Adeilton na composição familiar, 
sendo que aparece no IR.
A estudante não realiza nenhuma atividade 
informal? Como paga a conta de luz, agua, 
telefone e alimentação? Quem é Joseli de 
araujo vieira que consta na conta de luz?

CTPS dos familiares grampeadas de cada 
indivíduo. Declaração de IR dos maiores de 
18 anos, conforme edital. Declaração de 
rendimento do pai.
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Matricula

Documentos faltantes, deverá 
apresentar na Etapa do 
Recurso

20201TMESI0296

20201TPMI0134

20201TPMAI0291

20201EJAQEL0257

20201TPMAI0160

20201EJAQEL0338

20201EJAQEL0346

CTPS dos familiares está incompleta; IR dos 
maiores de 18 anos; Declaração de 
Dependência financeira dos maiores de 16 
anos; Formulário de Identificação 
devidamente preenchudo. Documentos dos 
pais.

Seguro desemprego da mãe. Qual atividade o 
pai realiza?

Esclarecer se tem problemas de vista, ou não. 
Contracheque da mãe e do irmão. Declaração 
da Pensão Alimenticea. IR]

Declaração de dependência financeira dos 
membros da família. Esclarecimento sobre 
como pagam o aluguel, alimentos, etc… 
Declaração de Recebimento de PA da Maysa. 
Onde estão os pais dela? Existe documento 
de Guarda da criança? Esclarecimento quem 
é Gilson fonseca de Almeida. Declaração e 
Contrato de alguel. Cadastro do NIS dos 
moradores da casa.

Documentos do seguro desemprego; 
Declaração de Pensão Alimenticia

Declaração de Rendimento informal da 
esposa. Contracheque. Certidão de 
nascimento da criança. Cadastro no BF

Declaração de rendimento, mesmo que 
informal da esposa, contracheque do esposo. 
Certidão de nascimento do filho, cadastro no 
bolsa família



Pendência de Assinatura

Página 7

Matricula

Documentos faltantes, deverá 
apresentar na Etapa do 
Recurso

20201EJAQEL0281

20201TMESI0245

20191EJAQEL0402 Documentos da esposa.

Contracheque do irmão. CTPS do estudante 
conforme Edital

Anexo II e Anexo III do Edital de Campus 
Serra e não Cariacica.


