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N° de Matricula Situação Motivo

1 20201ENEL0195

2 20201BADMG0205

3 20201BADMG0116 Pendente.

4 20201ENEL0012 Pendente.

5 20171ENEL0357 Pendente.

6 20171BADMG0242 Pendente.

7 20191ENEL0230 Pendente.

8 20201ENEL0187 Pendente. Contracheque de janeiro e fevereiro de Renê; Recibo do aluguel de março.

9 20191ENEL0205 Pendente.

10 20201ENEL0020 Pendente.

Apto a realização do Estudo 
Social.

Apto a realização do Estudo 
Social.

1 foto 3x4 da estudante; Documento fornecido pelo INSS referente a aposentadoria e a 
pensão recebida por Isabel. Retirar no site do INSS cujo link está contido no anexo I do 
edital; Horário individual da estudante.

Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Loureni e José. Caso não tenha declarado 
retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

Anexo IX do estudante; Anexo VII preenchido por Tais referente aos filhos Isabel e 
Benício.

Anexo VIII de Celiene; Página 10 e página 34 da carteira de trabalho de Kaliane; Cópia 
do último contrato de trabalho e página subsequente em branco da carteira de trabalho de 
Celiene.

Declaração completa do imposto de renda do ano de 2019 do pai; Anexo VIII e IX de 
Lidyane.

Recibo de aluguel de março em nome da estudante, pois o entregue esta em nome do 
locador.

Comprovante de residência em nome do aluno ou dos pais do aluno; Comprovante de 
gasto com o transporte.
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11 20201ENELl0420 Pendente.

12 20201ENEL0136 Pendente.

13 20201ENEL0055 Pendente.

14 20201ENEL0128 Pendente. Recibo de moradia referente a fevereiro e março.

15 20201BADMG0353 Pendente.

16 20201BADMG0299 Pendente.

Cópia da parte contrato de trabalho e anotações gerais da carteira de trabalho digital do 
estudante; Comprovante de residência da casa em que morava em viana (o comprovante 
deverá estar em nome do aluno ou familiar e deverá constar endereço completo). Favor 
fazer uma declaração de próprio punho informando grau de parentesco do proprietário da 
casa de Viana em relação ao estudante. Solicitar e assinatura da responsável pelo 
comprovante de residência (além da assinatura do estudante); Recibo do aluguel de março 
em nome do aluno;  Declaração de Imposto de Renda de 2019 do estudante. Caso não 
tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019).

Refazer o anexo XIII, pois o entregue está com rasura. O declarante deverá ser Matheus 
(aluno que pretende receber o auxílio-moradia); Comprovante de residência de dezembro 
de 2019 e ou de janeiro de 2020 da residência dos pais no município da Serra; Cópia da 
carteira de trabalho do estudante (todas as partes exigidas pelo edital);  Declaração de 
Imposto de Renda de 2019 do estudante. Caso não tenha declarado retirar a comprovação 
no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Recibo do aluguel de março em 
nome do estudante.

Refazer o anexo VII quem declara é Katia referente ao recebimento da pensão alimentícia 
de Gustavo; Informar a procedência do dinheiro para fins das necessidades básicas.

Horário individual do estudante; Cópia da Página 11 e 41 da carteira de trabalho de Maria; 
Cópia 41 da carteira de trabalho de Guerino;  Declaração de Imposto de Renda de 2019 de 
Maria e Guerino. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita 
Federal (em consulta, restituição 2019).

Anexo V preenchido por Isabela e Mauro; Comprovante de residência em nome de Isabela 
ou Mauro; Cópia do cartão Guaracard e nota fiscal da compra do passe escolar.
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17 20181ENEL0282 Pendente.

18 20191ADMG0450 Pendente.

19 20201BADMG0426 Pendente.

20 20201ENEL0080 Pendente.

21 20201ENEL0047 Pendente.

Declaração completa do imposto de renda (entregue em 2019) de Ana Paula; Cópia da 
página 11 e 41 da carteira de trabalho de Ana Paula; Anexo IX de Lund; Anexo VIII e IX 
de Guilherme; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Guilherme e Lund. Caso não 
tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019).

1 foto 3x4 da estudante; Refazer a página 29 do edital, pois a entregue esta sem assinatura; 
 Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Fabrício, Vera Luciano e Luciano Garcia. 
Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, 
restituição 2019).

Refazer o anexo VIII e IX de Luciana. As testemunhas não podem ser as mesmas pessoas 
da composição familiar; Refazer o anexo VIII e IX de Dayane. As testemunhas não 
podem ser as mesmas pessoas da composição familiar; Refazer o anexo VI de Demer. As 
testemunhas não podem ser as mesmas pessoas da composição familiar; Refazer o anexo 
VI de Claudemir. As testemunhas não podem ser as mesmas pessoas da composição 
familiar.

1 foto 3x4 da estudante; Horário individual do estudante;  Certidão de casamento dos pais; 
Cópia das carteiras de trabalho de Anderson, Altair e Edma (todas as partes solicitadas 
pleo edital); Contracheque de janeiro e fevereiro de Altair; Anexo VI preenchido por 
Edma; Anexo VIII e IX do estudante; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de 
Anderson, Altair e Edma. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da 
Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

1 foto 3x4 da estudante; Horário individual do estudante;  Declaração de Imposto de 
Renda de 2019 de Talita. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da 
Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Carteira de trabalho de Dayon e Talita 
(todas as partes exigidas pelo edital); Anexo VIII e IX de Dayon; VIII e IX de Talita; 
Cópia da última anotação geral e página em branco subsequente da carteira de trabalho de 
Juci.
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22 20181ENEL0380 Pendente.

23 20201ENEL0284 Pendente.

24 20201ENEL0268 Pendente.

25 20201BADMG0310 Pendente.

Cópia da carteira de trabalho de Aslainy (todas as partes exigidas pelo edital); 
Comprovante de residência em nome do estudante; Anexo VIII e IX de Aslainy;  
Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Rogério e Alainy. Caso não tenha declarado 
retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Contrato 
de sociedade ou firma da empresa do estudante.

Cópia da carteira de trabalho de Fabrícia, Jeová e Faelle (todas as partes exigidas pelo 
edital); Horário individual do estudante; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de 
Fabrícia, Jeová e Faelle. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da 
Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Anexo VIII e IX de Elyson (refazer); Os 
anexos devem obrigatoriamente conter assinatura de duas testemunhas informando CPF e 
telefone de contato das mesmas; Anexo VIII e IX de Fabrícia (refazer). Os anexos devem 
obrigatoriamente conter assinatura de duas testemunhas informando CPF e telefone de 
contato das mesmas; Anexo VIII e IX de Jeová (refazer). Os anexos devem 
obrigatoriamente conter assinatura de duas testemunhas informando CPF e telefone de 
contato das mesmas.

Contrato do transporte (se este este for particular), ou cópia do cartão Guaracard; Nota 
fiscal eletrônica do transporte (se este for particular), ou nota fiscal de compra do passe 
escolar; Horário individual da estudante; Cópia da parte contrato de trabalho e página 
subsequente em branco da carteira de trabalho de Emilly; Cópia da página 16 da carteira 
de trabalho de  Luciana; Cópia da última anotação geral e página subsequente em branco 
da carteira de trabalho de Emilly e Luciana; Anexo VII de José Antônio. Quem declara é 
Luciana; Contracheque de dezembro de 2019 ou fevereiro de 2020 de Luciana; 
Comprovante de residência em nome de Emilly ou Luciana.

Cópia das carteiras de trabalho de Lucylla, Talita e Luciene (todas as partes exigidas pelo 
edital); Carteira de trabalho de Josemar (todas as partes exigidas pelo edital). Se Josemar 
estiver trabalhando, apresentar contracheque de janeiro e fevereiro de 2020. Se Josemar 
for trabalhador autônomo/informal apresentar o anexo VI devidamente preenchido pelo 
mesmo . Se Josemar não exercer nenhuma atividade remunerada apresentar o anexo VIII e 
IX.
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26 20191BADMG0271 Pendente.

27 2017ENEL0175 Pendente.

28 20191ENEL0124 Pendente.

Horário individual da estudante; Certidão de casamento dos pais com averbação do 
divórcio ou declaração fita por Irani (mãe) que comprove situação de separação. A 
declaração deve conter  assinatura e duas duas testemunhas e telefone de contato; Cópia 
da parte da última anotação geral e página subsequente em branco da carteira de trabalho 
de Irani e Débora; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Irani e Débora Caso não 
tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019).

1 foto 3x4 do estudante; Horário individual do estudante; Cópia do contrato de trabalho e 
página subsequente em branco da carteira de trabalho de Edson Júnior, Maria Estela, 
Matheus Ribeiro, Ana Paula; Cópia da última anotação geral e página subsequente em 
branco da carteira de trabalho de  Edson Júnior, Maria Estela, Matheus Ribeiro, Ana 
Paula. Se a carteira de trabalho de Maria Estela e Matheus apresentarem vinculo 
empregatício apresentar os contracheques de janeiro e fevereiro dos mesmos; Anexo V de 
Maria Estela Matheus e Edson (pai); Anexo VIII e IX de Edson; Anexo VIII e IX de Ana 
Paula;  Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Maria Estela. Caso não tenha 
declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019); Certidão de casamento de Matheus e Ana Paula; Imposto de renda de pessoa 
Jurídica (declaração completa) de Ana paula; Recibo de moradia referente a fevereiro e 
março.

Nota fiscal Da compra do passe escolar; Cópia da carteira de trabalho do estudante e 
Márcia (todas as partes exigidas pelo edital); Cópia do RG e CPF do estudante; Horário 
individual do estudante; Certidão de casamento dos pais com averbação do divorcio ou 
declaração que comprove situação de separação dos pais com assinatura de duas 
testemunhas informando CPF e telefone de contato, caso a separação não tenha sido 
homologada pelo juiz; Contracheque de janeiro e fevereiro de Márcia; Anexo VIII  e IX 
do estudante; Anexo VIII e IX de Edson; Anexo VIII e IX de Ana Paula;  Declaração de 
Imposto de Renda de 2019 de Márcia e do estudante. Caso não tenha declarado retirar a 
comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).
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29 20201ENEL0159 Pendente.

30 20201ENEL Pendente.

34 20201BADMG0183 Pendente.

31 Pendente.

32 Pendente.

1 foto 3x4 da estudante; Cópia da parte da última anotação geral e página subsequente em 
branco e do último contrato de trabalho e página subsequente em branco da carteira de 
trabalho do estudante; Comprovante de residência em nome do estudante ou familiar que 
more na mesma casa; Refazer o anexo VI do estudante, pois o entregue contém rasuras; 
Comprovante de despesas do estudante; contrato de locação do estudante.

Cópia da carteira de trabalho de Weverson, Tatiane, Mateus e Marcos (todas as partes 
exigidas pelo edital); Horário individual do estudante; Declaração de Imposto de Renda de 
2019 de Weverson, Tatiane e Mateus. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no 
site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Contracheque de dezembro de 
2019 ou janeiro de 2020 de Weverson e Tatiane; Contrato de locação de imóvel na cidade 
de Guarapari e comprovante de residencia deste imóvel; recibo de moradia do pagamento 
mensal do aluguel; Contrato do transporte se este for particular ou Cópia do cartão do 
transporte público; Nota fiscal eletrônica do transporte ou nota fiscal da compra do passe 
escolar, Anexo X de Marcos. Quem declara são os responsáveis.

Refazer o anexo VIII e o anexo IX de Celma, pois o entregue esta com rasura; Anexo VIII 
e IX da estudante; Certidão de casamento de Celma e Cristiano; Horário individual da 
estudante; Contracheque de janeiro de Cristiano.

Nota fiscal de compra do passe escolar; Comprovante de residência em nome da 
estudante, ou familiar que more na mesma casa; 1 foto 3x4 da estudante; Horário 
individual da estudante.

Nota fiscal da compra do passe escolar; Cópia da parte última anotação geral e página 
subsequente em branco da carteira de trabalho de Neilda; Certidão de casamento dos pais; 
Horário individual da estudante.
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33 Pendente.

35 Pendente.

Observação: Os estudantes sem o número de matrícula deverão entrar em contato com a Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar via e-mail.

Refazer a página 29 do edital, pois o entregue contém rasuras; Cópia da carteira de 
trabalho de Felício Júnior e Felício (todas as partes exigida pelo edital), ou apresentar 
boletim de ocorrência de perda ou roubo deste documento; Horário individual do 
estudante; Contracheque de janeiro e fevereiro de Valéria, pois consta na carteira de 
trabalho apresentada vinculo empregatício; Refazer o anexo VIII e IX de Felício, pois as 
testemunhas não podem ser as mesmas da composição familiar; Anexo VIII e IX de 
Felício Júnior.

1 foto 3x4 da estudante; Horário individual da estudante, Cópia do último contrato de 
trabalho e página subsequente em branco da carteira de trabalho de Felipe;  Declaração de 
Imposto de Renda de 2019 de Valquíria, Felipe, Vanderleya e Maria Izabel. Caso não 
tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019); Anexo IX de Valquíria; Certidão de casamento de Maria Izabel. Se esta for 
divorciada apresenta certidão de casamento com averbação do divórcio. Se for viúva 
apresentar certidão de óbito.
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