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N° de Matricula Situação Motivo

1 20201ADMG20159

2 20201MECIG0280

3 20201ELIG0199 Pendente. Contracheque de fevereiro de Ednaldo; Página 14 da carteira de trabalho de Renata.

4 20192MECG0331 Pendente.

5 20201ADIG0342 Pendente.

6 20192ELG0345 Pendente.

7 20201ADIG0377 Pendente.

Apta a realização do Estudo 
Social.

Apta a realização do Estudo 
Social.

Nota fiscal da compra do passe escolar;  Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Alanderson, 
Sandro e Terezinha. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, 
restituição 2019); Página 08  da carteira de trabalho de Alanderson; Parte da última anotação geral e página 
subsequente em branco da carteira de trabalho de Alanderson; Página 50 da carteira de trabalho de Sandro; 
Cópia do último contrato de trabalho e página subsequente em branco da carteira de trabalho de Sandro; 
Contracheque de janeiro de Terezinha; Página 46 da carteira de trabalho de Terezinha; Cópia da parte contrato 
de trabalho e página subsequente em branco da carteira de trabalho de Terezinha; Anexo IX de Sandro; Anexo 
VIII e IX do estudante.

Nota fiscal da compra do passe escolar; Horário individual da estudante; Declaração de Imposto de Renda 
entregue em 2019 de Leidiane e Messias. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita 
Federal (em consulta, restituição 2019); Refazer o anexo VIII e IX de Messias, pois os entregues contém rasuras.

Telefone de contato de Eliana de Fátima Brandão; Anexo VI preenchido pela estudante; Declaração de Imposto 
de Renda entregue em 2019 da estudante. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita 
Federal (em consulta, restituição 2019); 1 foto 3x4 da estudante; Cópia das partes da carteira de trabalho da 
estudante: último contrato de trabalho e página subsequente em branco e última anotação geral e página 
subsequente em branco; Horário individual da estudante; Recibo de aluguel de fevereiro.

1 foto 3x4 do estudante; Contrato do transporte com a assinatura do locador e locatário, pois o entregue esta 
incompleto; Anexo VIII e IX de Maria e Rafaela; Anexo VI de Adilson com a descrição da atividade que exerce 
como autônomo; Contracheque de fevereiro de Daniela; Cópia a parte do último contrato de trabalho e página 
subsequente em branco da carteira de trabalho de Adilson, Rafaela e Daniela; Cópia da parte da última anotação 
geral e página em branco subsequente da carteira de trabalho de Adilson, Rafaela, Daniela e Maria; Declaração 
de Imposto de Renda entregue em 2019 de Adilson, Rafaela, Maria e Daniela. Caso não tenha declarado retirar a 
comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Horário individual da estudante.
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8 20191ADIG0373 Pendente.

9 20191ELG0300 Pendente.

10 20191ADIG0012 Pendente.

11 20181ELIG0103 Pendente.

12 20191ADMG20395 Pendente. Anexo VIII da estudante; rescisão do contrato de trabalho.

13 20201ELG0123 Pendente.

14 20191ELIG0195 Pendente.

15 20201ELG0182 Pendente.

Nota fiscal do transporte deve ser apresentada mensalmente, descrito o valor mensal e mês referente ao 
pagamento (solicite ao locatário que refaça a nota fiscal eletrônica); Horário individual da estudante; Declaração 
completa do Imposto de Renda de Pessoa Física de José Adriano, Declaração de Imposto de Renda entregue em 
2019 de Sirleide e Arthur. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em 
consulta, restituição 2019); Anexo VIII e IX da estudante; 1 foto 3x4 da estudante.

Página 29 do edital devidamente preenchida e assinada, pois a entregue não foi assinada; Declaração de Imposto 
de Renda entregue em 2019 de José Luiz. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita 
Federal (em consulta, restituição 2019); Declaração atualizada ou extrato do INSS (mês de janeiro ou fevereiro) 
referente a aposentadoria de José Luiz; Contracheque de janeiro e fevereiro de Thamires; Contracheque de 
janeiro e fevereiro de João Luiz.

Página 29 do edital devidamente preenchida e assinada pelo responsável; Página 08 da carteira de trabalho de 
Jorge, Contracheque de Fevereiro de Rita; Cópia da parte do último contrato de trabalho e página subsequente 
em branco da carteira de trabalho do estudante; Cópia da parte da última anotação geral e página subsequente em 
branco da carteira de trabalho do estudante; Horário individual do estudante; Declaração de Imposto de Renda de 
2019 de Tainá, Jorge e Rita. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em 
consulta, restituição 2019).

Nota fiscal mensal do pagamento do transporte; Página 14 da carteira de trabalho de José; Anexo VII preenchido 
por José referente ao filho Blendhon; Horário individual do estudante.

Anexo VIII e anexo IX de Raíza; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Raíza. Caso não tenha declarado 
retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

Cópia da parte anotações gerais, último registro e página subsequente em branco da carteira de trabalho de 
Cristine; Contracheque de janeiro e fevereiro de 2020 de Cristine; Extrato do INSS referente a pensão por morte 
de Paulo Roberto (link do INSS no edital); Declaração de Imposto de Renda de 2019 Cristine. Caso não tenha 
declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

Contracheque de Bryan (de menor aprendiz) dos meses de janeiro e fevereiro; Declaração de Imposto de Renda 
entregue em 2019 Glauce, Richard e Nickolas. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da 
Receita Federal (em consulta, restituição 2019).
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16 20201ELG0085 Pendente.

17 20201ADIG0202 Pendente.

18 20191MECIG0343 Pendente.

19 2020ELIG0229 Pendente.

20 20191ELG0083 Pendente.

21 20201ELIG0075 Pendente.

22 20201ADIG0296 Pendente. 1 foto 3x4 do estudante.

23 20191ELG0369 Pendente.

Anexo IX de Margareth, com assinatura de duas testemunhas; Contracheque de janeiro e fevereiro do estudante; 
Horário individual do estudante; Cópia do cartão Guaracard e nota fiscal da compra do passe escolar; Declaração 
de Imposto de Renda entregue em 2019 de Bryan e Margareth. Caso não tenha declarado retirar a comprovação 
no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

Cópia da carteira de trabalho (todas as partes exigidas pelo edital) da mãe da estudante e os dois últimos 
comprovantes de rendimento (janeiro e fevereiro) se a carteira de trabalho da mãe da estudante estiver assinada; 
Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 da mãe da estudante. Caso não tenha declarado retirar a 
comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Horário individual da estudante; 
Contrato de transporte caso este seja particular, ou cópia do cartão Guaracard; Nota fiscal do transporte da 
estudante se este for particular ou nota fiscal da compra do passe escolar.

Cópia da página 22 da carteira de trabalho de Arilson; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Arilson e 
Devanilda. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019); Nota fiscal eletrônica especificando o valor mensal e informando na descrição do serviços o mês 
referente.

Cópia do contrato do transporte com assinatura do contratado e da contratante, pois o entregue está incompleto; 
Horário individual da estudante; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 da mãe. Caso não tenha 
declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

Anexo IX de Eliane e José Carlos; foto 3x4 do estudante; Horário individual do estudante; Cópia da carteira de 
trabalho de José (todas as partes exigidas pelo edital); Comprovante de residencia em nome do estudante ou 
familiar que resida na mesma casa (exemplo: conta de internet, boletos, etc.)

Horário individual da estudante; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Thaís. Caso não tenha 
declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

Nota fiscal da compra do passe escolar; Declaração de Imposto de Renda de 2019 do pai estudante. Caso não 
tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Cópia da 
rescisão do último contrato de trabalho do aluno.
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24 2019ELG0180 Pendente.

25 20201ADMG2080 Pendente.

26 20201ELG0034 Pendente.

27 20201ADMG20060 Pendente. Certidão de casamento dos pais.

28 20201ELIG0164 Pendente.

29 20201MECIG0360 Pendente.

30 20201MECIG0301 Pendente.

Cópia da Carteira de trabalho (todas as partes exigidas no edital)  da estudante; Cópia da carteira de trabalho 
pagina 13, parte das anotações gerais e folha subsequente em branco da mãe; Certidão de casamento dos pais 
averbada ou apresentar declaração que não reside com o pai da aluna (mãe); e Declaração de Imposto de Renda 
de 2019 da estudante e da mãe. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em 
consulta, restituição 2019).

1 foto 3x4 do estudante; Anexo II da estudante devidamente preenchido e assinado; Anexo VIII e IX  da 
estudante, de Everton e Elcelena; Horário individual da estudante; Cópia da parte última anotação geral e página 
subsequente em branco da carteira de trabalho de Elcelena; Cópia da página 15 e 44 da carteira de trabalho de 
Sérgio ; Contracheques de janeiro e fevereiro de Sérgio;  Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de 
Sérgio, Edna e Elcelena. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em 
consulta, restituição 2019).

Foto 3x4 do estudante; Horário individual do estudante; Anexo II do estudante (o entregue está sem a 
assinatura); Anexo VIII e anexo IX do estudante, Elcelena e Edna; Contracheque de janeiro e fevereiro de 
Sérgio; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Sérgio Elcelene e Edna. Caso não tenham 
declarado retirar a comprovação no site do INSS(consulta a restituição 2019); Cópia da página 16 e a última 
anotação geral e pagina subsequente em branco da carteira de trabalho de Sérgio; Pagina 29 do Edital da 
Assistência estudantil devidamente assinado (o entregue falta a assinatura do responsável); Cópia da página das 
anotações gerais e pagina subsequente em branco da carteira de trabalho do estudante.

Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Marilza, Eduardo, e Guilherme. Caso não tenha declarado 
retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Horário individual do 
estudante.

Nota fiscal da compra do passe escolar;  Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Andréa e Paulo. 
Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

Contracheque de janeiro de Kaique; 1 foto 3x4 do estudante; Nota fiscal da compra do passe escolar; Anexo IX 
de Erlene; Cópia da carteira de trabalho de Cláudio Erlene e Kaique (todas as partes exigidas pelo edital); Anexo 
VI de Cláudio; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Cláudio, Erlene e Kaique. Caso não tenha declarado 
retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).
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31 20201MECIG0034 Pendente.

32 20201MECIG0140 Pendente.

33 20201ADMG20264 Pendente.

34 20201ADMG20043 Pendente.

35 20192ADMG20059 Pendente.

36 20201ELIG0334 Pendente.

37 20191ELG0288 Pendente.

38 20201MECIG0212 Pendente. Refazer a página 29 do edital; Nota fiscal da compra do passe escolar.

Cópia do CPF e RG do estudante; Cópia do cartão Guaracard e nota fiscal da compra do passe escolar do 
estudante; Cópia da carteira de trabalho de Rafael (todas as partes exigidas pelo edital); Anexo VIII e IX de 
Rafael; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Rafael e Jucicleide. 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; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Fabiana e 
Gilmar. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019).

Horário individual do estudante; Anexo VIII e IX de Edson; Anexo VIII e IX de Ana Paula;  Declaração de 
Imposto de Renda de 2019 de Maria Cláudia. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita 
Federal (em consulta, restituição 2019).

Anexo XIV, composição familiar deve conter assinatura da responsável Renata (refazer); Cópia da página 22 da 
carteira de trabalho da estudante; Anexo VI referente a Luiz deve conter duas testemunhas informando o CPF e 
telefone de contato (refazer); Apresentar boletim de ocorrência de perda ou roubo da carteira de trabalho de 
Yago; Anexo VIII referente a Yago deve conter duas testemunhas informando CPF e telefone (refazer); Anexo 
IX de Renata, Lucas e Yago; Contrato de estagio de Hellen,; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 
de Renata, Yago e Luiz. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em 
consulta, restituição 2019); Cópia do cartão ou extrato bancário da estudante; Certidão de casamento de Renata e 
Luiz ou anexo V. 

Contracheques de dezembro de 2019 ou fevereiro de 2020 de Miqueias; Anexo VIII e XI de Gabriely; Certidão 
de casamento de Juciara e Miqueias; Comprovante de residência em nome da estudante ou familiar que more na 
mesma casa; Cópia do cartão ou extrato bancário da estudante

Horário individual do estudante; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 (mãe);  Declaração a 
próprio punho de quem cedeu a residencia, a mesma deve conter duas testemunhas com CPF e telefone

CPF e RG do estudante; Cópia da última anotação geral e página subsequente em branco da carteira de trabalho 
de Luzimar; Cópia do último contrato de trabalho e da última anotação geral e página subsequente em branco da 
carteira de trabalho de Maicon; Contracheque de janeiro e fevereiro de Luzimar; Anexo IX de Maicon; Anexo 
VII preenchido por Luzimar referente ao filho Maicon; Declaração de próprio punho de Lizimar informando que 
não foi casada formalmente; Comprovante de residência em nome do estudante ou de Luzimar; Cópia do cartão 
Guaracard e nota fiscal de compra do passe escolar;
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39 20192ELG0167 Pendente.

40 20201MECIG0336 Pendente.

41 20201ELIG0270 Pendente.

42 20201ELG0131 Pendente.

43 20192ADMG20300 Pendente.

44 20201ELIG0067 Pendente.

1 foto 3x4 do estudante; Cópia da carteira de trabalho do estudante (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); Declaração informando a fonte de renda ou ajuda financeira de onde 
vem o sustento; Horário individual do estudante; Comprovante de residência em nome do estudante.

Página 14 da carteira de trabalho e cópia da ultima anotação geral e da página subsequente em branco da carteira 
de trabalho de Vanderleia; Página 20 da carteira de trabalho de Jairo.

Contracheque de janeiro de Anilton; Cópia da página da última anotação geral da carteira de trabalho de Eliana; 
Cópia do cartão Guaracard e nota fiscal do transporte.

Anexo XIV, composição familiar deve conter assinatura de João Carlos (refazer); Nota fiscal do passe escolar; 
Cópia da carteira de trabalho ( partes exigidas pelo edital ) de João Carlos e Érica; Anexo VII de Saulo deve 
obrigatoriamente conter 2 testemunhas informando CPF e telefone de contato e ser preenchido por Érica 
(refazer); Anexo VIII e IX deve obrigatoriamente conter 2 testemunhas informando CPF e telefone de contato de 
João Carlos (refazer); Anexo VI de Érica deve obrigatoriamente conter 2 testemunhas informando CPF e 
telefone de contato (refazer); Cópia da entrada do seguro desemprego com o número de parcelas a receber de 
João Carlos.

Contrato de transporte assinado pelo contratante e contratado; Cópias das carteiras de trabalho de João Rafael; 
Marina e Alessandro (todas as partes exigidas pelo edital); Contracheque de janeiro e fevereiro de Mariana e 
Alessandro; Anexo VIII e IX de João Rafael; Declaração de imposto de renda, entregue em 2019 de Marina e 
Alessandro; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de João Rafael. Caso não tenha declarado retirar 
a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).

Horário individual do estudante; Anexo VIII e IX do estudante; Comprovante de residência em nome da mãe do 
estudante; Cópia da parte última anotação geral e página subsequente em branco da carteira de trabalho da mãe 
do estudante; Anexo VI preenchido pela mãe do estudante; Anexo VII preenchido pela mãe do estudante; Anexo 
VIII e IX do estudante; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 da mãe do estudante. Caso não tenha 
declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019).
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45 20191ADIG0055 Pendente.

46 20191ADIG0292 Pendente.

47 20191ADMG 20166 Pendente.

48 20201ADIG0237 Pendente.

49 20201ADIG0333 Pendente.

50 20191ADMG20085 Pendente.

51 20201AGIG0334 Pendente. Anexo IX de Sabrina; Horário individual da estudante; Contrato de sociedade ou firma da empresa do pai.

52 20201ELG0190 Pendente.

Contracheque de fevereiro de Michelle; Anexo VIII e IX de João Victor; Horário individual do estudante; 
Certidão de casamento com averbação do divórcio dos pais ou declaração de próprio punho feita por Michelle 
para comprovar a situação de separação dos pais do estudante assinado por duas testemunhas informando CPF e 
telefone de contato; Página 08 da carteira de trabalho de Caroline e página da última anotação geral e página 
subsequente em branco da mesma; Parte do último contrato de trabalho e página subsequente em branco da 
carteira de trabalho de Michelle, Maria José, e João Victor; Parte da última anotação geral e página subsequente 
em branco da carteira de trabalho de Michelle, Maria José, João Victor e Maciel; Declaração de Imposto de 
Renda entregue em 2019Michelle, Caroline, Maciel e Maria José. Caso não tenha declarado retirar a 
comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Documento fornecido pelo INSS 
referente a pensão de Maria José (mês de fevereiro).

Página 22 da carteira de trabalho de Lindomar; Contrato do transporte assinado pelo locador e locatário . 
Observação: O contrato entregue não possui assinatura do locatário; Anexo VIII e IX do estudante; Declaração 
de Imposto de Renda de 2019 Kátia, Lindomar e Gabriel. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no 
site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Horário individual do estudante.

Formulário de composição familiar deve estar assinado por Graciete Gotardo (refazer); Nota fiscal do transporte 
referente a fevereiro e março; Cópia do cartão ou extrato bancário (conta poupança da Caixa) da aluna.

Página 18 e carteira de trabalho de Júlio César e parte da última, anotação geral e página subsequente em branco 
do mesmo; Nota fiscal da compra do passe escolar; Horário individual do estudante.

Nota fiscal da compra do passe escolar; Cópia da parte da última anotação geral e página subsequente em branco 
da carteira de trabalho de Ivan e Vânia; Horário individual da estudante.

Cópia da Carteira de trabalho (todas as partes exigidas no edital) da mãe; Refazer anexo VIII e IV, assinatura  da 
mãe não conta como testemunha; Certidão de casamento averbada ou apresentar declaração que não reside com 
o pai da aluna (mãe).

Extrato bancário retirado do site do INSS da avó; Anexo VIII e IX de Kamila e Laura; Declaração de Imposto de 
Renda entregue em 2019 da avó, Laura e Gracieli de Souza. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no 
site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Nota fiscal da compra do passe escolar; Carteira de 
trabalho de Gracieli de Souza (todas as páginas exigidas pelo edital) e comprovante de rendimento de janeiro e 
fevereiro de 2020.
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53 20201ADIG0199 Pendente.

54 20192ADMG 20130 Pendente.

55 20201ADIG0326 Pendente.

56 20201ADMG20221 Pendente. 1 foto 3x4 do estudante; Nota fiscal do transporte; Anexo VIII e IX da estudante.

57 20201ELIG0172 Pendente. Nota fiscal da compra do passe escolar; Horário individual da estudante.

58 20201ELIG0156 Pendente. Horário individual da estudante.

59 20201ADIG0288 Pendente.

60 20201ADMG20345 Pendente.

 Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Alenilda. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site 
da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); informar a procedências do dinheiro para fins das  
necessidades básicas.

1 foto 3x4 do estudante; Cópia da carteira de trabalho de Mauro (partes exigidas pelo edital); Contracheques de 
janeiro e fevereiro de Mauro.

Foto 3x4 do estudante; Horário individual do estudante; Anexo VIII e IX do estudante; Cópia da Carteira de 
trabalho (todas as partes exigidas no edital) do estudante e mãe. Na ausência da carteira de trabalho da mãe 
apresentar o boletim de ocorrência e anexo XII; Cópia da carteira de trabalho, pagina anotações gerais e folha 
subsequente em branco do Matheus; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 da mãe e Matheus. 
Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); 
Informar situação de moradia, (cedida ou alugada) em nome do responsável do aluno; Dois últimos 
contracheques (dezembro 2019, janeiro ou fevereiro de 2020 ) de Matheus.

Horário individual da estudante; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Ézio. Caso não tenha 
declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Anexo VII 
preenchido por Andreia referente as filhas Larissa e Lara; Contracheque de janeiro e fevereiro de Ézio. 

Anexo VI apresentado não contém assinatura da declarante (refazer) de Kaoma; Nota fiscal do passe escolar; 
Apresentar documento (relatório de analise do processamento SDPA, dados do defeso) atualizado para o ano de 
2020 de Kaoma; Cópia do cartão ou extrato bancário da conta Caixa da estudante.
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61 20191ADIG0357 Pendente.

62 20192ADMG20091 Pendente.

63 20201ADIG0180 Pendente. Anexo VII  preenchido por Valdeci referente a filha Luara.

64 20201MECIG0204 Pendente. Cópia do cartão Guaracard e nota fiscal da compra do passe.

65 20201ELG0212 Pendente.

66 20201ELIG0300 Pendente.

Anexo XIV, composição familiar deve conter assinatura da responsável Luciana (refazer); Cópia da parte 
contrato de trabalho e página em branco subsequente e cópia da página anotações gerais e página subsequente 
em branco da carteira de trabalho de Alexandre; Cópia da parte contrato de trabalho e página subsequente em 
branco e cópia da página 24 da carteira de trabalho de Luciana; Cópia da parte contrato de trabalho e página 
subsequente em branco da carteira de trabalho de Pedro; Contracheque do mês de janeiro e fevereiro de 2020 de 
Alexandre e Pedro;  Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Luciana, Pedro e Alexandre. Caso não tenha 
declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Comprovante de 
recibo de moradia, Anexo VIII e IX de Luciana; Anexo XIII deve ser preenchido por Luciana e assinado por 
duas testemunhas informando CPF e telefone de contato; Horário individual da estudante.

Cópia da parte do último contrato  de trabalho e página subsequente em branco e da última anotação geral e 
página subsequente em branco da carteiras de trabalho da estudante, de Edson e Márcia; Anexo VI de Edson; 
Anexo VII da estudante; Horário individual da estudante; Anexo VIII e IX de Luana e Márcia;  Declaração de 
Imposto de Renda entregue em 2019 Edison e Márcia. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site 
da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Cópia do cartão Guaracard e nota fiscal da compra do passe 
escolar.

Cópia da parte anotações gerais, última página registrada e página subsequente em branco da carteira de trabalho 
de Lucas Pablo e Angelina; Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Pablo e Angelina. Caso não tenha 
declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Anexo VIII e IX de 
Lucas e Pablo; Anexo X de Lucas. Quem declara é Angelina; Comprovante de residência da casa alugada;  
Recibo de pagamento de moradia (recibo simples de papelaria).

Anexo XIV, composição familiar, onde se lê* renda total e *renda per capita é de preenchimento do serviço 
social (refazer este anexo); Certidão de nascimento de Ana Isabel; Certidão de casamento com a averbação do 
divórcio de Lorena; Cópia da carteira de trabalho (todas as partes exigidas pelo edital) de Lorena; Comprovante 
de rendimento de Lorena;  Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Lorena. Caso não tenha declarado retirar 
a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Anexo VII de Luís e Ana Isabel quem 
declara é lorena (refazer); Horário individual do estudante; Carteira de identidade e CPF do estudante.
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67 20201ADMG20140 Pendente.

68 Pendente. Horário individual do estudante; Contrato do transporte escolar e nota fiscal do transporte.

69 20201MECG0239 Pendente.

70 20201ADIG0350 Pendente.

71 20181MECIG0290 Pendente.

Anexo VIII e IX do estudante; Declaração de próprio punho assinada por Maristela Leal informando o tipo de 
auxílio (financeiro e /ou moradia) fornecida pela mesma; Horário individual do estudante; Cópia da carteira de 
trabalho do estudante (todas as partes exigidas pelo edital); Comprovante de residência em nome do estudante; 
Cópia do cartão Guaracard e nota fiscal da compra do passe escolar; Declaração de Imposto de Renda entregue 
em 2019 do estudante. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, 
restituição 2019).

Nota fiscal eletrônica do transporte (solicitar ao locatário); Cópia da carteira de trabalho de Verônica (todas as 
partes exigidas pelo edital). Caso tenha perdido ou sido furtada apresentar o boletim de ocorrência de perda e 
roubo do documento; Se a carteira de verônica estiver assinada apresentar o contracheque de janeiro e fevereiro 
de 2020; Contracheque de janeiro e fevereiro de 2020 de Gabriel Nascimento; Anexo VIII e IX de Millena. 
Quem preenche e assina é Millena; Certidão de casamento com a averbação do divórcio de Verônica e Fábio; 
Anexo VII quem declara é Verônica referente ao recebimento da pensão alimentícia proveniente a guarda de 
Maria Clara (refazer); Informar situação de residência em nome de Fábio.

Horário individual da estudante; Contracheque de janeiro e fevereiro de 2020 de Maria Aparecida; Anexo IX de 
Rafael; Contrato do transporte, caso este seja particular; Nota fiscal do transporte; Comprovante de residência, 
Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Rafael, Maria Aparecida, Luiz. Caso não tenha declarado retirar a 
comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019). Anexo XIV, composição familiar, onde 
se lê *renda total e *renda per capita é de preenchimento do serviço social. Este também deve conter data e 
assinatura do responsável.

1 foto 3x4 do estudante; Refazer o anexo XII de Samuel, pois o entregue contém rasura; Cópia da carteira de 
trabalho de Roziane e Mateus ou boletim de ocorrência informando perda ou roubo do documento; Cópia do 
contrato do transporte escolar com assinatura do locador e locatário, pois o entregue esta incompleto; Nota fiscal 
do de pagamento da mensalidade do transporte escolar; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de 
Mateus, Roziane e Nélio. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em 
consulta, restituição 2019); Cópia do CPF e da identidade do estudante; Horário individual do estudante.
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72 20201ELG0360 Pendente.

73 201912ELG0302 Pendente. Nota fiscal da compra do passe escolar; Página das anotações gerais da carteira de trabalho de Gabriel.

74 20181ADIG0294 Pendente.  Declaração de Imposto de Renda de 2019 referente a microempresa pertencente a Cleyton

75 20201ADIG0407 Pendente.

76 20191ELIG02314 Pendente.

77 20201ADIG0253 Pendente.

78 20182ELG0157 Pendente.

Refazer o anexo II, pois pois o apresentado não apresenta justificativa; Nota fiscal da compra do passe escolar; 
Página 07 da carteira de trabalho de Maria Aparecida; página 08 da carteira de trabalho de Matheus; Cópia da 
página da última anotação geral e página subsequente em branco das carteiras de trabalho de Matheus e Maria 
Aparecida; Anexo VII preenchido por Maria Aparecida referente aos filhos João Pedro e Geovanna; Certidão de 
casamento da mãe com a averbação do divórcio ou declaração de próprio punho com número de CPF 
informando que nunca foi casada. A declaração deverá estar assinada e conter testemunhas; Anexo VI 
preenchido por Maria Aparecida; Anexo VIII e IX preenchido pelo estudante; Declaração de Imposto de Renda 
entregue em 2019 de Matheus e Maria Aparecida. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da 
Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Horário individual do estudante.

Cópia da parte anotações gerais, última página registrada e página subsequente em branco da carteira de trabalho 
de Mariana, Mariléia e Paulo.

Cópia do CPF da estudante; Página 13 da carteira de trabalho de Vandreia, que esteja legível; Anexo IX da 
estudante devidamente preenchido; Anexo V dos pais;  Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Vandreia. 
Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); 
Anexo VIII e IX de Mauro.

Horário individual da estudante; Anexo VIII e IX de Brenda; Cópia da parte última anotação geral e página 
subsequente em branco da carteira de trabalho de Brenda e Nilsileia; Anexo VII de Nibelly. Quem declara e 
assina e Nilsileia; Declaração do imposto de renda esta em desacordo previsto pelo edital de Brenda (refazer); 
Informar as procedências do salário descrito na composição familiar de Nilsileia; Nota fiscal do passe escolar da 
estudante.

Cópia da página da última anotação geral da carteira de trabalho de Glauce; Anexo VIII e IX de Bryan; 
Declaração de Imposto de Renda de 2019 Nickolas, Glauce e Richard. Caso não tenha declarado retirar a 
comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Contrato de transporte e nota fiscal do 
pagamento do transporte.
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79 201921ELIG0179 Pendente.

80 20191ELG0164 Pendente. Anexo IV do estudante.

81 20201ELIG0202 Pendente.

82 20191MECIG0335 Pendente.

83 2020ELIG0288 Pendente.

84 20201ELIG0105 Pendente.

85 20201EGL0310 Pendente. Anexo IX deve conter assinatura da declarante Raiany (refazer).

86 20192ADMG20288 Pendente.

Refazer o anexo VI de Adriano, pois o entregue contém rasura; Refazer o anexo V, pois o entregue contém 
rasura; Refazer o anexo VI de Jacira, pois o entregue contém rasura; 1 foto 3x4 da estudante; Cópia do contrato 
do transporte escolar e nota fiscal do pagamento da mensalidade (obs. Serão aceitos recibos apenas conforme o 
edital); Horário individual da estudante; Cópia das carteiras de trabalho de Noemi e Adriano (todas as partes 
exigidas pelo edital); Cópia da última anotação geral e página subsequente em branco da carteira de trabalho de 
Jaciara; Refazer o anexo VII, quem declara é Jaciara referente a situação da pensão da filha Noemi; Declaração 
de Imposto de Renda entregue em 2019 de Jaciara e Adriano. Caso não tenha declarado retirar a comprovação 
no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019);

Refazer o anexo II, pois o entregue contém rasura. Cópia da identidade ou certidão de nascimento do estudante; 
Horário individual do estudante; Comprovante de residência em nome do pai ou da mãe do estudante; Cópia do 
último contrato de trabalho e página em branco subsequente da carteira de trabalho de Milton e Ana Paula; 
Cópia da última anotação geral e página subsequente em branco da carteira de trabalho de Milton e Ana Paula; 
Contracheque de fevereiro de Milton; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Milton e Ana 
Paula. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019).

1 foto 3x4 do estudante; Nota fiscal da compra do passe escolar; Refazer o Anexo IX de Antônia, pois o 
entregue esta com rasura; Horário individual do estudante.

Refazer a página 29 do edital, pois se faz necessário a assinatura do responsável pelo estudante; Contracheque de 
janeiro e fevereiro de Paulo César; Contracheque de janeiro e fevereiro de Eliani referente ao ofício de 
professora; Cópia da última anotação geral e pagina subsequente em branco das carteiras de trabalho de Gabriel, 
Paulo César, Pedro e Leonardo; Anexo VIII de Leonardo; Anexo VIII e IX de Pedro.

Anexo V referente aos pais (caso more na mesma casa); Declaração de Imposto de Renda de 2019 de Wenderson 
e Kerstin. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019).

Anexo VI de Bruno; Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de Bruno. Caso não tenha declarado 
retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019). 
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87 20201ADMG20175 Pendente.

88 20191ELG0040 Pendente.

89 20181ADIG0316 Pendente.

90 20191ADMG20328 Pendente.

91 20201ELIG0318 Pendente.

92 20181MECIG0281 Pendente.

93 20201ADIG0229 Pendente.

Horário individual da estudante; Cópia da parte contrato de trabalho, última página registrada e página 
subsequente em branco e cópia da parte anotações gerais e página subsequente em branco da carteira de trabalho 
da estudante; Declaração de Imposto de Renda de 2019 da estudante. Caso não tenha declarado retirar a 
comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019); Recibo de moradia; Cópia do cartão ou 
extrato bancário da estudante.
Cópia do cartão Guaracard e nota fiscal da compra do passe; Certidão de casamento do pai com averbação do 
divórcio(caso tenha sido casado com a mãe do estudante) ou declaração de próprio punho informando que não 
vivencia união estável com a mãe do estudante. Caso seja falecida, deverá apresentar certidão de óbito.

Refazer o anexo XII da estudante,pois esta com rasuras; Contrato de sociedade ou de firma da empresa do pai; 
Horário individual da estudante.

Página do último contrato de trabalho de Vanderli e página 52 da parte anotações gerais da carteira de trabalho 
do mesmo; Página 41 e 11 da carteira de trabalho de Célia;  Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 
de Vanderli Júnior e Vanderli José. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal 
(em consulta, restituição 2019).

Refazer o anexo VI (pai e mãe) informando o tipo de atividade que exercem como autônomos; Cópia do cartão 
Guaracard e nota fiscal da compra do passe escolar; Cópia da rescisão do último contrato de trabalho de 
Peterson. Caso este esteja recebendo seguro-desemprego deverá apresentar o comprovante (contendo 
especificação do valor a ser recebido e o período; Página 08 da carteira de trabalho de Peterson; Cópia da página 
das anotações gerais da carteira de trabalho de Fabíola; Cópia da página contrato de trabalho da carteira de 
trabalho de Samuel; Horário individual do estudante.

Cópia da página 16 da carteira de trabalho de Ana Paula; Cópia da última anotação geral e página subsequente 
em branco da carteira de trabalho de Ana Paula; Cópia da carteira de trabalho de Adival (todas as partes exigidas 
pelo edital) e comprovação de renda (conforme previsto no edital) de Adival; Declaração de Imposto de Renda 
entregue em 2019 de Ana Paula e Adival. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita 
Federal (em consulta, restituição 2019); Página 29 do edital devidamente preenchida e assinada por Ana Paula.

Contrato do transporte escolar com assinatura do locador e do locatário, pois o entregue está incompleto; Nota 
fiscal do pagamento do transporte escolar; Foto 3x4 da estudante; Copia da carteira de identidade e CPF da 
estudante; Horário individual da estudante; Certidão de casamento com a averbação do divórcio dos pais da 
estudante; Anexo VII preenchido por Maria referente aos filhos Thamires e Marcelo, Cópia da carteira de 
trabalho de Maria (todas as partes exigidas pelo edital); Declaração de Imposto de Renda entregue em 2019 de 
Maria. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em consulta, restituição 
2019); Anexo VIII preenchido por Maria.
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94 20191ELG0261 Pendente.

95 20182ADMG20256 Pendente.

96 20192MECG0110 Pendente.

97 20191MECG0267 Pendente.

98 20191ADIG0187 Pendente.

Cópia da Página que contém a foto, a qualificação civil, a última anotação geral e a página subsequente em 
branco da carteira de trabalho de Marlene; Documento fornecido pelo INSS referente a pensão de Marlene. Esse 
documento poderá ser retirado no link contido no edital.

Declaração de imposto de renda de 2019 da estudante e do esposo; Declaração informando as procedências da 
remuneração no período de desemprego 

Anexo VII preenchido por Magda referente aos filhos; Anexo VIII e IX do estudante; Cópia das carteiras de 
trabalho do estudante e de Magda (todas as partes exigidas pelo edital); Declaração de Imposto de Renda de 
2019 de Magda e do estudante. Caso não tenha declarado retirar a comprovação no site da Receita Federal (em 
consulta, restituição 2019); Horário individual do estudante.

Refazer o anexo V, pois as duas testemunhas precisam ser maiores de 18 anos; Anexo IX da estudante e de 
Daniela; Anexo VIII de Daniela. Observação: as testemunhas precisam ser maiores de 18 anos; Cópia da parte 
do último contrato de trabalho e página subsequente em branco das carteiras de trabalho de Yasmim e Daniela; 
Cópia da parte da última anotação geral e página subsequente em branco da carteira de trabalho de Yasmim e 
Daniela; Contracheque de janeiro e fevereiro de Alexandre; Horário individual da estudante; Declaração de 
Imposto de Renda entregue em 2019 de Daniela e Alexandre. Caso não tenha declarado retirar a comprovação 
no site da Receita Federal (em consulta, restituição 2019). 

Anexo IX de Sílvia; Anexo VII preenchido por Sílvia referente a estudante; Horário individual da estudante; 
Declaração de próprio punho feita por Sílvia informando que é separada do pai da estudante com assinatura de 
deus testemunhas com número de CPF e telefone de contato; Cópia da carteira de trabalho da estudante (todas as 
partes exigidas pelo edital).
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