
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

Autarquia Municipal 

 

PUBLICAÇÃO 

 
A Comissão de Classificação de Beneficiários do Programa Faculdade Mais Igual – PROMAIS – Ano 
letivo 2020, divulga a RELAÇÃO PROVISÓRIA de alunos declarados classificados ou desclassificados 
no Programa. 
 
Da situação provisória de desclassificação cabe, no período de 02 a 05 de junho de 2020, 
exclusivamente, pela área interna do aluno no site institucional da Faculdade, recurso ou 
complementação da documentação faltante, quando o motivo da desclassificação se der pelo subitem 
6.2.2, alínea “a”, combinado com desatendimento ao subitem 2.1, alínea “e”. 
 
Atenção: o sistema será disponibilizado no dia 02 de junho de 2020 para a complementação de 
documentação faltante/equivocada, anexar ou substituir apenas o(s) documento(s) indicado(s) pela 
Comissão. 

 
Matricula Situação Motivo geral Motivo Apresentado no BPMS 

17339 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

01-  Criança consta como membro do 

grupo familiar, porém há o pagamento de 
pensão por parte do pai. Retirar a criança 

do grupo familiar (mora com a mãe) ou 

fazer prova em contrário. 
02-  Faltaram os extratos bancários. 

03- Faltou complemento do extrato FGTS 
do membro da família, conforme item 

4.1.3.4.3. a5 do edital. 

04- O Contrato estágio da aluna: início 
8/1/2019,  e findará, impreterivelmente 

em 31/12/2019.(cláusula 4ª do Contrato). 
Obs. :O valor da renda bruta média e da 

previdência oficial deverá ser lançada com 
o salário atual. 



17944 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos: SOLICITANTE : 1) Número e 

extrato do PIS/PASEP (item 4.1.3.3) - 
apresentou somente o número; e, 2) 

Todos do grupo familiar maiores de 18 
anos devem apresentar a última 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física – DIRPF, correspondente ao 

exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 
caso (item 4.1.3.4.1) - apresentou 

somente o recibo de entrega. A aluna 

assinalou a opção de "não possui 
rendimentos", no entanto nos extratos 

bancários apresentados constam entradas 
nos meses de fevereiro, março e 

abril/2020.  IRMÃO 1- 1) Número e extrato 
do PIS/PASEP (item 4.1.3.3); e, 2) Todos 

do grupo familiar maiores de 18 anos 

devem apresentar a última Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-
calendário de 2019, acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1) - apresentou somente o recibo 
de entrega.  IRMÃO 2-: 1) Todos do grupo 

familiar maiores de 18 anos devem 
apresentar a última Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física – DIRPF, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-
calendário de 2019, acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 

restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1) - apresentou somente o recibo 
de entrega.  MÃE - 1) Número e extrato do 

PIS/PASEP (item 4.1.3.3) - apresentou 
somente o número; e, 2) Todos do grupo 

familiar maiores de 18 anos devem 

apresentar a última Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física – DIRPF, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-
calendário de 2019, acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 

restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1) - apresentou somente o recibo 
de entrega. O rendimento domiciliar “per 

capita” médio mensal, bem como desconto 
de previdência declarados, não são 

compatíveis com os valores descritos nos 

recibos de pagamento e com as entradas 
que constam nos extratos bancários 

apresentados. 



18124 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Faltaram: 

4.1.3.3. Apresentar extrato PIS/PASEP; 

4.1.3.4.1. Apresentar Declaração de 
Imposto de Renda PF - DIRPF - ref. ano 

calendário 2019; 
4.1.3.4.3. b2 - três últimos comprovantes 

de recebimento de bolsa auxilio 

18144 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

O aluno deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 

 
- Pagina de registro (em branco ou com 

últimos registros e consecutivamente a 
pagina em branco) do Aluno e da Mãe 

(item 4.1.3.2 do Edital) 
- DIRPF e Recibo do Aluno e da Mãe ( item 

4.1.3.4.1 e/ou 4.1.3.4.1.1. do Edital) 

- Extrato bancário da Mãe ( item 4.1.3.4.2. 
do Edital) 

- O aluno deverá corrigir o valor 
preenchido como Previdência Oficial  para 

o lançado a titulo de “INSS”  no 

contracheque em nome da Mãe. 

18353 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.2.3 - Não 

apresentou um dos comprovantes de 
endereço solicitados. 

2 - Conforme item 4.1.2.3 b) - Não 

apresentou contrato de aluguel em vigor, 
com firma do proprietário do imóvel 

reconhecida em cartório. 
3 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 

apresentou o extrato do PIS/PASEP da 

Jaqueline de Oliveira Luz. 
4 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Não 

apresentou extrato bancário referente a 
fevereiro/2020 para completar os últimos 3 

meses ao da inscrição. 

5 - Conforme item 4.1.3.6. letra i)- Não 
apresentou os três últimos comprovantes 

de depósito bancário que evidenciem que 
os valores foram depositados em favor do 

alimentando. 

18369 Classificado     

18566 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna solicitante não apresentou a 
DIRPF zerada da mãe conforme item 

4.1.3.4.1.1 do edital 
Não apresentou três últimos 

contracheques conforme item 4.1.3.4.3 
letra "a1" do edital; 

Solicitamos maiores esclarecimentos 

referente ao parceiro, visto que ambos 
declararam na DIRPF não possuir 

cônjuge/companheiro; 



18604 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos:  

SOLICITANTE : 1) Todos do grupo familiar 
maiores de 18 anos devem apresentar a 

última Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física – DIRPF, correspondente ao 

exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 
acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 
caso (item 4.1.3.4.1); 2) Extratos 

bancários dos últimos três meses ao da 
inscrição (item 4.1.3.4.2) - não foi 

apresentado o mês de fevereiro/2020; e, 

3) Documentos referentes à atividade 
exercida -  Contrato de estágio com 

indicação do valor da bolsa auxílio (item 
4.1.3.4.3.b.1). O rendimento domiciliar 

“per capita” médio mensal declarado, não 
é compatível com as entradas que 

constam nos extratos bancários 

apresentados. MÃE:  1) CTPS – Carteira de 
Trabalho e Previdência Social de todos os 

componentes do grupo familiar (inclusive 
desempregados, estagiários, funcionários 

públicos estatutários, trabalhadores 

informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 
anos e menores de 70 (setenta) anos, 

inclusive do candidato (páginas 
sequenciais: da identificação de seu 

portador – foto e qualificação, do último 
registro, quando houver, e folha 

subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 
último registro da CTPS), ou Declaração 

Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 
devidamente preenchida e assinada pelo 

membro do grupo familiar, em caso de 

não emissão de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (item 4.1.3.2) - não 

apresentou a página de foto e qualificação 
civil; 2) Todos do grupo familiar maiores 

de 18 anos devem apresentar a última 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física – DIRPF, correspondente ao 

exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 
acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando for o 

caso (item 4.1.3.4.1); e, 3) Extratos 

bancários dos últimos três meses ao da 
inscrição (item 4.1.3.4.2) - não foi 

apresentado o mês de fevereiro/2020 e 
não consta identificação nominal. O 

rendimento domiciliar “per capita” médio 

mensal declarado, não é compatível com 
as entradas que constam nos extratos 

bancários apresentados. IRMÃO : 1) Todos 
do grupo familiar maiores de 18 anos 

devem apresentar a última Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-

calendário de 2019, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de 



restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1); 2) Extratos bancários dos 

últimos três meses ao da inscrição (item 
4.1.3.4.2) - não foi apresentado o mês de 

fevereiro/2020. IRMÃ  : 1) Todos do grupo 
familiar maiores de 18 anos devem 

apresentar a última Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física – DIRPF, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-

calendário de 2019, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1); e, 2) Extratos bancários dos 

últimos três meses ao da inscrição (item 
4.1.3.4.2) - documento ilegível. 

ISABELLE:  1) CTPS – Carteira de Trabalho 
e Previdência Social de todos os 

componentes do grupo familiar (inclusive 
desempregados, estagiários, funcionários 

públicos estatutários, trabalhadores 

informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 
anos e menores de 70 (setenta) anos, 

inclusive do candidato (páginas 
sequenciais: da identificação de seu 

portador – foto e qualificação, do último 

registro, quando houver, e folha 
subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 
último registro da CTPS), ou Declaração 

Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 
devidamente preenchida e assinada pelo 

membro do grupo familiar, em caso de 

não emissão de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (item 4.1.3.2); e, 2) 

Número e extrato do PIS/PASEP  de todos 
os componentes do grupo familiar (item 

4.1.3.3). 

18645 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo com o edital: 
 

Aluna: 

1- Não foi apresentado a DIRPF, conforme 
itens 4.1.3.4.1 ou 4.1.3.4.1.1 do edital; 

 
Mãe da aluna: 

1- Não foi apresentado a DIRPF, conforme 
itens 4.1.3.4.1 ou 4.1.3.4.1.1 do edital; 

 

Irmã da aluna: 
1- Não foi apresentado a DIRPF, conforme 

itens 4.1.3.4.1 ou 4.1.3.4.1.1 do edital; 
2- Não foi apresentado os 3 últimos 

comprovantes de recebimento de bolsa 

auxílio, conforme item 4.1.3.4, letra "b", 
do edital. 

 

18657 Classificado     



18696 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

 

Esclarecimento sobre os extratos da conta 

no Bradesco que não foi especificado de 
qual membro familiar pertence; 

  

18698 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

A renda ultrapassa  o rendimento 

domiciliar “per capita” médio mensal 
(Renda Familiar Mensal “Per Capita”) igual 

ou inferior a R$ 1.439,00 (mil, 
quatrocentos e trinta e nove reais) 

conforme item 2.1.d). Não foram 

apresentados os seguintes documentos: 1) 
Número e extrato do PIS/PASEP (item 

4.1.3.3); 2) Todos do grupo familiar 
maiores de 18 anos devem apresentar a 

última Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física – DIRPF, correspondente ao 

exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 
caso (item 4.1.3.4.1); 3) Extratos 

bancários dos últimos três meses 

conforme item 4.1.3.4.2); e 4) Três 
últimos comprovantes de recebimento de 

bolsa auxílio conforme item  4.1.3.4.3.b.2). 

18765 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna será desclassificada mediante o 

item 2.1.d) com rendimento domiciliar “per 

capita” médio mensal (Renda Familiar 
Mensal “Per Capita”) igual ou inferior a R$ 

1.439,00 (mil, quatrocentos e trinta e nove 
reais). Não foram apresentados os 

seguintes documentos: 1) Comprovantes 

de conta de água, gás, energia elétrica ou 
telefone em nome do proprietário do 

imóvel, para acompanhar o Contrato de 
aluguel em vigor, com firma do 

proprietário do imóvel reconhecida em 

cartório (item 4.1.2.3.b); 2) Número e 
extrato do PIS/PASEP (item 4.1.3.3); 3) 

Recibo de entrega da DIRPF à Receita 
Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 
caso (item 4.1.3.4.1); 4) Extratos 

bancários dos últimos três meses ao da 

inscrição (item 4.1.3.4.2); 5) Documentos 
referentes à atividade exercida (item 

4.1.3.4.3.e);  



18782 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Desclassificado 

Conforme item 4.1.3.2. - Apresentou de 

forma incompleta CTPS Mario Leonardo 
(Carteira de Trabalho e Previdência Social) 

, faltou folhas subsequentes. 
 Conforme item 4.1.3.3 e 4.1.3.3.1.- Não 

apresentou extrato do PIS/PASEP. 
Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar valor 

da Média de Renda Bruta - valor declarado 

divergente do imposto de renda que 
informa trabalho informal de membro da 

família. 

18827 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Declaração.Conforme item 4.1.3.4.1 e 
4.1.3.4.1.1 - Não apresentou Declaração 

de Imposto de Renda Pessoa Física - 
DIRPF ou DIRPF "Zerada", correspondente 

ao exercício de 2020, ano-calendário de 
2019 do integrante. 

  

18847 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Resta a apresentação da última Declaração 
de Imposto de Renda, bem como o recibo 

de entrega dos membros da família. 
observando o disposto no subitem 

4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 do Edital. 
Apresentem os extratos bancários 

atinentes ao mês de fevereiro de 2020, 

considerando o disposto no subitem 
4.1.3.4.2 do Edital. 

Não foi inserido na tabela o cálculo da 
renda média. 

A assinatura na declaração negativa de 

PIS e na declaração negativa de conta 
bancária não está idêntica a do documento 

oficial apresentado. 
A assinatura dos membros do grupo 

familiar, na declaração negativa de 
rendimentos, não está idêntica a disposta 

no documento oficial que cada membro 

apresentou. 
Precisa adicionar na tabela os membros da 

família. 

18855 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Esclarecimento referente ao contrato de 

estágio não estar assinado pela FDSBC; 
Toda documentação do membro familiar 

(cônjuge da mãe da aluna solicitante);  

18865 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Os seguintes itens não foram satisfeitos de 

acordo com o edital; 
 

1. O comprovante de residência 
apresentado não consta o nome de 

nenhum membro do grupo familiar da 
aluna, em desacordo c o item 4.1.2.3 do 

edital; 

 



18885 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Documentos indevidos: 

Os comprovantes do PIS dos membros não 

são documentos válidos como extrato do 
PIS. 

 
Faltou informações: 

1- Item 4.1.3.3. - PIS/PASEP dos 
membros.  

2- Item 4.1.3.4.2. - Extrato bancário de 

Felipe possuem recebimentos de valores 
que não foram justificados e/ou incluídos 

na renda média declarada. 
3- Item 4.1.3.4.2. - Extrato bancário de  

de conta poupança. Anexar extratos de 

conta corrente ou declaração negativa de 
conta corrente. 

18899 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

 
2.1. - b) Condições de Participação: Aluna 

recebeu Promais 2019 e informou neste 
formulário que não foi reprovada , porém 

consultando as informações da mesma no 
Relatório Promais, consta reprovação. 

Assim, não poderia participar do Promais 

2020.  

18903 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Item do edital 4.1.3.4.1. Especifica que a 
DIRPF e o respectivo comprovante de 

entrega devem ser anexados. Não consta 
DIRPF de nenhum dos dois membros do 

grupo familiar, apenas os recibos de 
entrega. 

Obs. Para apuração da Renda Familiar 

Mensal Final, foi considerado o valor dos 
auxílios financeiros creditados na conta 

bancária da solicitante, tendo em vista o 
disposto no subitem 4.1.3.4.3, j, do Edital.  

18907 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Resta a apresentação da última Declaração 

de Imposto de Renda, bem como o recibo 
de entrega de todos os membros do grupo 

familiar, observando o disposto no subitem 
4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 do Edital. 

Resta que apresente os três últimos 

extratos bancários, considerando o 
disposto no subitem 4.1.3.4.2 do Edital. 

Deve apresentar o pró-labore referente ao 
mês de abril de 2020. 

Falta que membro apresente a declaração 

expedida pela Instituição de Ensino 
Superior não gratuita, que comprove 

matrícula ativa, na condição de pagante. 
Subitem 4.1.3.6, g. 



18912 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos: SOLICITANTE : 1) Todos do 

grupo familiar maiores de 18 anos devem 
apresentar a última Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física – DIRPF, 
correspondente ao exercício de 2020, ano-

calendário de 2019, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de 

restituição, quando for o caso (item 
4.1.3.4.1); e, 2) Contrato de estágio com 

indicação do valor da bolsa auxílio (item 
4.1.3.4.3.b1). - apresentou contrato com 

vigência expirada em 09/03/2020. O 

rendimento domiciliar “per capita” médio 
mensal declarado, não é compatível com 

as entradas que constam nos extratos 
bancários apresentados.  MÃE : 1) Todos 

do grupo familiar maiores de 18 anos 
devem apresentar a última Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-
calendário de 2019, acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 

restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1). O rendimento domiciliar “per 
capita” médio mensal declarado, não é 

compatível com as entradas que constam 
nos extratos bancários apresentados.  PAI 

: 1) Todos do grupo familiar maiores de 18 
anos devem apresentar a última 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física – DIRPF, correspondente ao 
exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 

caso (item 4.1.3.4.1). O rendimento 
domiciliar “per capita” médio mensal 

declarado, não é compatível com as 
entradas que constam nos extratos 

bancários apresentados.  

18922 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Ausência de firma reconhecida na 
assinatura da declaração de residência. 

(nome está diferente no comprovante de 
endereço): Na declaração informa que 

possui companheiro/cônjuge mas a aluna 

não inseriu no grupo familiar. 



18924 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

 

01- Declaração de isenção do IRPF não é 

um documento válido para este edital. 
02- Extratos Bancários do pai: inválidos 

pois não permitem a identificação da 
conta. 

Faltou informações: 
1) Faltou apresentar o item 4.1.3.4.1. do 

edital: Faltaram a DIRPF da aluna e de 

outro membro. Faltaram os recibos de 
entrega DIRPF do pai e mãe.  

2) Faltou apresentar o item 4.1.3.4.2. do 
edital: extrato bancário do pai. 

2) Faltou lançar valor médio da renda da 

aluna, do pai e da mãe. 
3) Faltou justificar situação do imóvel 

situado à rua Alvares Fagundes,356 - São 
Paulo. Se alugado ou desocupado. 

18938 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO 

 
Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 
 

Cópia da CTPS de difícil visualização dos 

dados, anexar  outra conforme o item  
4.1.3.2. CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social com as páginas 
sequenciais: da identificação de seu 

portador – foto e qualificação, do último 
registro, quando houver, e folha 

subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 
último registro da CTPS; 

 
4.1.3.3. Número e extrato do PIS/PASEP 

(extrato pode ser obtido através do site da 

CAIXA )  
 

Relatório médico superior a 6 meses de 
difícil leitura; o relatório deverá atender os 

requisitos do item 4.1.3.6. f) ; 

 
Apresentou apenas boleto de Locação; em 

desacordo com o 4.1.3.6.  c) Contrato e 
último comprovante de pagamento de 

imóvel residencial locado e utilizado como 
moradia do grupo familiar, quando for o 

caso;  

 
É necessário a cópia da Declaração do 

IRPF ( DIRPF ) com respectivo Recibo pois 
vai comprovar a renda, conforme item 

4.1.3.4.1 do edital; 

ou no caso de não ter renda a ser 
declarada, aluno deve: 

Apresentar uma DIRPF nos moldes do item 
4.1.3.4.1.1.(“zerada”). Para fazer a 

declaração é necessário baixar o programa 
da declaração no site da receita, preencher 

todos os campos e no campo renda deixar 

zerado. 



18953 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Orientações ao aluno: 

- A declaração de aluguel sem contrato 

não atende ao item 4.1.2.3 do edital que 
diz que os documentos elencados neste 

item dever ser expedidos ou com vigência 
e 2020. Tanto a fatura do telefone 

apresentada quanto a declaração de 
aluguel com vigência em 2019. 

Providenciar documento conforme cita 

item do edital; 
Anexar a DIRPF completa de membro 

familiar (Shirley Gomes) só foi enviado o 
recibo da declaração; 

18955 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Itens em desacordo com o edital: 

 
1- O comprovante de residência anexado 

não informa a origem. Por favor, anexar 
outro que possamos identificar a origem 

do documento.  O número informado no 

processo não confere com o que está no 
documento anexado. 

 
Aluna: 

1- Não foi apresentado número e extrato 

PIS/PASEP ou Declaração Negativa de 
Inscrição do PIS/PASEP, conforme item 

4.1.3.3 do edital; 
2- Não foi apresentado extratos bancários 

ou Declaração Negativa de Conta Bancária, 
conforme item 4.1.3.4.2 do edital; 

3- Não foi apresentado a DIRFP e seu 

recibo, conforme itens 4.1.3.4.1 ou 
4.1.3.4.1.1 do edital; 

4- Foi informado no campo "situação 
econômica" q é estagiária, porém, anexou 

um termo de estágio c contrato vencido. 

Caso não tenha renda, deverá alterar a 
informação, anexando a Certidão Negativa 

de Rendimentos, caso tenha, anexar o 
documento vigente, conforme item 

4.1.3.4, letra "b", do edital. 

 
Mãe da aluna: 

1- Não foi apresentado o extrato do 
PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 

edital; 
2- Faltou apresentar o extrato bancário do 

mês de fevereiro, conforme item 4.1.3.4.2 

do edital. Há créditos recebidos na conta 
bancária. Por favor, esclarecer a q se 

refere. 
3- Foi apresentado somente o recibo de 

entrega da DIRPF, é necessário o envio da 

própria declaração, conforme item 
4.1.3.4.1 do edital; 

4-  Foi declarado como autônomo, e está 
inscrito no INSS, portanto, anexar os 

documentos conforme item 4.1.3.4, letra 
"e2". Não foi informado a renda no campo 

da situação econômica. Por favor, incluir a 

renda. 
 

Pai da aluna: 
1- O número do PIS/PASEP apresentado 

não está legível, portanto, apresentar de 



forma clara. Faltou apresentar o extrato do 

PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 

edital; 
2- Foi apresentado somente o recibo de 

entrega da DIRPF, é necessário o envio da 
própria declaração, conforme item 

4.1.3.4.1 do edital; 
3- Há créditos recebidos na conta 

bancária. Por favor, esclarecer a q se 

refere. 
 

Irmão da aluna: 
1- Não foi apresentado a DIRPF e seu 

recibo de entrega, conforme itens 

4.1.3.4.1 ou 4.1.3.4.1.1 do edital. 

18961 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna será desclassificada, pois não 

foram apresentados os seguintes 
documentos: 1) CTPS – Carteira de 

Trabalho e Previdência Social de todos os 

componentes do grupo familiar (inclusive 
desempregados, estagiários, funcionários 

públicos estatutários, trabalhadores 
informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 

anos e menores de 70 (setenta) anos, 

inclusive do candidato (páginas 
sequenciais: da identificação de seu 

portador – foto e qualificação, do último 
registro, quando houver, e folha 

subsequente em branco, a fim de 
comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS), ou Declaração 

Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 
devidamente preenchida e assinada pelo 

membro do grupo familiar, em caso de 
não emissão de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (item 4.1.3.2) - A 

solicitante não apresentou páginas de 
identificação e qualificação e o Parceiro 

não apresentou página de qualificação e 
apresentou folha de registro sem número 

de página; 2) Número e extrato do 

PIS/PASEP (item 4.1.3.3); 3) Recibo de 
entrega da DIRPF à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1); 4) Extratos bancários dos 
últimos três meses ao da inscrição (item 

4.1.3.4.2); e, 5) Documentos referentes à 

atividade exercida - Três últimos 
comprovantes de recebimento de bolsa 

auxílio (item 4.1.3.4.3.b.2). 

18963 Classificado     



18970 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 

Não apresentou Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 
"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 de todos os 
componentes do grupo familiar. 

OBS: Se tiver renda ou bens, deverá 
declarar valores corretos para não ter 

problemas futuros.  

Se você ou outra pessoa for dependente 
na DIRPF de outro membro, não poderá 

fazer outra, deverá informar nas 
observações que é dependente deles no 

IR. 

2 - Conforme item 4.1.3.3. e 4.1.3.3.1. - 
Não apresentou número e extrato do 

PIS/PASEP de todos os componentes do 
grupo familiar OU Declaração Negativa de 

Inscrição no PIS/PASEP (anexo V) no caso 
de não inscrito neste programa. 

18989 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Resta que seja apresentado o 

contracheque referente ao mês de abril de 
2020, de membro da famíliar. Edital: 

4.1.3.4.3, a1. 

Resta que seja apresentado o extrato do 
PIS. Edital: 4.1.3.3. 

18998 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Aluna deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 
 

- DIRF (item 4.1.3.4.1) - a aluna 

apresentou só o recibo de entrega. 
- Declaração Negativa de Inscrição no PIS 

/ PASEP (item 4.1.3.3) 
- Não declarou valor de Renda. (Bolsa 

Estágio) 

19001 Classificado     

19006 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme itens 4.1.3.4.1. e 4.1.3.4.1.1. 

- Não apresentou Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 do aluno,  e 
não apresentou a DIRPF completa da mãe 

e da irmã. Consta apenas o recibo de 
entrega à Receita Federal. 

2 - Conforme item 4.1.3.4.2. - 4.1.3.4.2. 
Falta extrato bancário do aluno referente a 

fevereiro/2020 para completar os últimos 3 

meses. 
3 - Conforme item 4.1.3.4.3. b) - Falta três 

últimos comprovantes de recebimento de 
bolsa auxílio. 

19020 Classificado     

19024 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

subitem 6.2.2 

19026 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 
limite (R$ 1.439,00) 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

 Aluno não apresentou DIRPF dele e do 
membro familiar (mãe) conforme item 

4.1.3.4.1 



socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

19031 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Resta a apresentação dos extratos 
bancários dos três últimos meses dos 

membros, conforme disposto no subitem 
4.1.3.4.2 do Edital. 

Resta a apresentação da última Declaração 

de Imposto de Renda, bem como o recibo 
de entrega dosmembros, observando o 

disposto no subitem 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 
do Edital. 

Resta a apresentação do número e extrato 
do PIS dos membros, conforme disposto 

no subitem 4.1.3.3 do Edital. 

Resta que apresente os três últimos 
comprovantes de recebimento de bolsa 

auxílio, com fundamento no subitem 
4.1.3.4.3, b2 do Edital.  

Não foi inserido na tabela o cálculo da 

renda bruta média percebida por um/dois 
dos membros. 

Não foi inserido na tabela o cálculo da 
média aritmética simples no tocante ao 

desconto em folha dos valores de 
previdência oficial dos membros. 

Não foi inserido na tabela o cálculo da 

média aritmética simples no tocante ao 
desconto em folha do valor de Imposto de 

Renda de um dos membros. 

19032 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Aluna deixou de apresentar a seguinte 
documentação 

 
- PIS / PASEP e Extrato  (item 4.1.3.3) 

- Endereço apresentado no comprovante 

não é o mesmo do que foi cadastrado.  
- Os extratos bancários apresentados em 

nome de Pâmela, são incompatíveis com a 
renda declarada  

19058 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Documentos faltantes: 
 

 Necessário anexar 3 ultimos 
comprovantes (holerites), item 4.1.3.4.3 

a1. 

4.1.3.4.1. Apresentar declaração de IRPF 
ano calendário 2019 com recibo de 

entrega. 
4.1.3.4.2. Apresentar extratos bancários 

dos últimos 3 meses 
MÃE:  

4.1.3.3. Número e extrato do PIS/PASEP. 

4.1.3.4.1. e 4.1.3.4.1.1. - Apresentar 
declaração I.R.P.F. ano calendário 2019, 

com recibo de entrega. 
4.1.3.4.2. e 4.1.3.4.2.1.- Apresentar 

extrato bancário dos ultimos 3 meses  

Padrasto:  
4.1.3.3. Apresentar número e extrato do 

Pis. 
4.1.3.4.1. Apresentar declaração de IRPF e 



recibo de entrega. 

4.1.3.4..2. Apresentar extrato bancário dos 

últimos 3 meses. 
 

19063 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

 Renda média alterado conforme 
demonstrativo bancário. 

 Obs.: A Dirpf consta apenas a bolsa-

auxílio único mês. 
Solicito o extrato bancário da conta 

poupança para mais clareza da situação 
econômica do grupo familiar 

19065 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 
limite (R$ 1.439,00) 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme itens 4.1.1. e 4.1.1.1.1. - 
Não efetuou o preenchimento da situação 

socioeconômica dos membros do grupo 

familiar corretamente. 
2 - Conforme item 4.1.3.1. - Não 

apresentou documento de inscrição no 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 

Fazenda - CPF/MF de um dos membros. 

3 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 
apresentou número e extrato do 

PIS/PASEP ou declaração negativa de 
inscrição no PIS/PASEP (anexo V) de todos 

os componentes do grupo familiar maiores 
de 16 (dezesseis) anos, inclusive do 

candidato. 

4 - Conforme itens 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 
- Não apresentou Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 
"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 de todos do 

grupo familiar. 
5 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Não 

apresentou extrato bancário dos últimos 3 
meses ao da inscrição do candidato no 

PROMAIS ou Declaração Negativa de 

Conta Bancária (Anexo VI) de todos do 
grupo familiar maiores de 18 anos. 

6 - Conforme item 4.1.3.4.3. letra a1) - 
Não apresentou o contracheque do mês 

03/2020. 

19068 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

1) Faltou item 4.1.3.3. do edital, da mãe 
da aluna; 

2) Faltou item 4.1.3.4.3. letra a1 do edital, 
da mãe da aluna; 

19075 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Aluna deixou de apresentar a seguinte 
documentação: 

 
- DIRPF sua e de todo seu grupo familiar, 

mesmo que ‘ZERADA’  (Item 4.1.3.4.1.1. 

do Edital) 



19121 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.1 - Verificar o 

preenchimento do endereço informado no 

campo logradouro, pois diverge do 
comprovante de endereço anexado. 

2 - Conforme item 4.1.3.3 - Falta número 
e extrato do PIS/PASEP de todos os 

componentes do grupo familiar. 
3 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 

Não apresentou Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 
"Zerada" , correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 de todos os 
componentes do grupo familiar. 

4 - Conforme item 4.1.3.4.2 - Não 

apresentou extratos bancários dos últimos 
3 meses ao da inscrição ou Declaração 

Negativa de Conta Bancária (Anexo VI) de 
todos os integrantes do grupo familiar. 

5 - Conforme item 4.1.3.6 letra c) - Não 
apresentou último comprovante de 

pagamento do imóvel locado.(item não 

desclassificatório) 

19147 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Apresentar documentação do membro 
(mãe) que declarou ser sócio ou titular de 

microempresa na DIRPF.  

Atender item 4.1.3.4.3 letra "g", e corrigir 
valores para cálculo da renda; 

19165 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Pesquisa junto ao site da Junta Comercial 
do Estado de São Paulo mostra empresa 

aberta em nome do pai da solicitante. 

Endereço da empresa é o mesmo da 
residência do grupo familiar. 

DIRPF da mãe da solicitante indica 
existência de cônjuge. Informação sobre 

membro do grupo familiar faltante. 
Item do edital: 6.2.2. c 

Resta a apresentação do contrato de 

estágio da aluna, com a indicação da bolsa 
auxílio, conforme disposto no subitem do 

edital: 4.1.3.4.3 b. 

19254 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Itens em desacordo com o edital: 

 
1- Não foi apresentado o extrato do 

PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 

edital; 
2- O CEP constante no comprovante de 

endereço está divergente c o informado no 
processo. Fazer a alteração; 

3- A renda média bruta deverá ser 
alterada p 1537,01 (média dos 3 últimos 

meses).; 

4- Seu nome q estava em duplicidade no 
campo de comprovação de situação 

acadêmica foi excluído, uma vez q o 
sistema iria juntar as "duas" rendas e 

prejudicaria na concessão do benefício. 

 
Apresentado documentos indevidos: 

5- Foi incluído a aluna no campo de 



documentos do grupo familiar, bem como 

seus documentos, q deveriam estar junto 

aos documentos do aluno. 

19259 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 
fase de recurso: 

 

Nome da mãe da aluna  está diferente do 
RG da Aluna e da CTPS  ao verificar com o 

documento de identificação anexado 
(CNH); 

 

Nos documentos de identificação constam 
o  CPF, favor preencher o formulário com 

essas informações; 
 

O arquivo do comprovante de endereço 
está protegido por senha não sendo 

possível abrir, não atendendo, portanto, 

ao item 4.1.2.3 do edital; 
 

Aluna anexou arquivo intitulado ”Doc. pdf” 
em branco  na parte Comprovação da 

situação econômica do aluno e membros 

do grupo familiar; 
 

ALUNA, PAI e MÃE não atendem ao item 
4.1.3.3, pois não enviaram Número e 

Extrato do PIS; 
 

ALUNA, PAI e MÃE não atendem ao item 

4.1.3.4.1, pois não enviaram a Declaração 
de Imposto de Renda com respectivo 

Recibo  ou 4.1.3.4.1.1 ao não enviar a 
DIRPF “Zerada” caso não possua renda; 

 

Os MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR, 
maiores de 18 anos, não atendem ao item 

4.1.3.4.2 do edital. Providenciar 
documentação mencionada neste item;  

 

E os MENORES de 18 anos providenciarem 
a do item 4.1.3.5. PARA COMPROVAÇÃO 

NEGATIVA DE RENDIMENTOS; 
PAI e MÃE não atendem ao item 4.1.3.4.3 

a) ao não comprovar renda através dessa 
documentação. 



19260 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 

apresentou número e extrato do 

PIS/PASEP ou declaração negativa de 
inscrição no PIS/PASEP (anexo V) de todos 

os componentes do grupo familiar maiores 
de 16 (dezesseis) anos, inclusive do 

candidato. 
2 - Conforme itens 4.1.3.4.1, 4.1.3.4.1.1 e 

4.1.4.1- Não apresentou DIRPF completa, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-
calendário de 2019 de todos do grupo 

familiar maiores de 18 anos. 
3 - Conforme item 4.1.3.4.3. letra b2) - 

Não apresentou os 3 últimos 

comprovantes de recebimento de bolsa 
auxílio. 

4 - Conforme item 4.1.3.4.3. letra e) - Não 
apresentou comprovantes solicitados. 

5 - Conforme itens 4.1.1., 4.1.1.1., 
4.1.1.1.1. e 4.1.3.4.3. letra j2)- Falta 

preencher os campos "Média Renda Bruta" 

e "Previdência oficial descontada" 
conforme comprovação renda informada 

(autônomo) de todos os membros do 
grupo familiar que contribuem para a 

renda mensal. 

19266 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Anexar novamente os extratos bancários 
dos membros, pois a imagem está de 

difícil leitura; 
Apresentar os três últimos comprovantes 

de recebimento de bolsa auxílio conforme 

item 4.1.3.4.3 letra "b"; 
Apresentar esclarecimentos quanto aos 

pais. 

19270 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Apresentou Declaração Negativa de 
Rendimentos de membro que não é menor 

de idade ( item 4.1.3.5 do Edital); 

Apresentou somente os números do 
PIS/PASEP dos membros familiares, 

faltaram  os extratos (item 4.1.3.3 do 
Edital); 

Não apresentou a DIRPF de nenhum dos 
membros familiares (itens 4.1.3.4.1 e 

4.1.3.4.1.1); 



19312 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

REBECA DA SILVA DE OLIVEIRA: 

- Condições sócio econômicas 

diferenciadas: 
  Corrigir:  Cota Social : sim    (colocar 

"não", pois no cadastro da aluna consta 
Cota Geral) 

- 4.1.3.4.3.b1) Contrato de Estágio com 
vigência encerrada em fevereiro/2020.  

Anexar contrato atual e 3 últimos 

comprovantes de recebimento da bolsa 
auxílio.  

- 4.1.3.4.1. - Apresentar declaração de 
IRPF e recibo de entrega 

Do pai: 

- 4.1.3.4.1. Como comentado pelo aluno, 
fica pendente apresentação da declaração 

de IRPF do pai , ref. ano calendário 2019. 
- 4.1.3.4.3. h) - Verificado na declaração 

IRPF de 2018 do pai da aluna, a existência 
de apartamento locado. Anexar contrato 

de locação devidamente registrado em 

cartório acompanhado dos três últimos 
comprovantes de recebimento. Incluir 

valor recebido no cálculo da renda do 
grupo familiar. 

19345 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

É necessário maiores esclarecimentos 
referente aos rendimentos da mãe da 

aluna solicitante. A renda bruta apresenta 
dois valores distintos. 

19363 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Os seguintes itens não foram satisfatórios 
de acordo com o edital; 

 
1. O CEP informado no processo não 

confere c o documento comprobatório 

anexado. Fazer a correção. 
2. CPF pai  não foi apresentado, de acordo 

com o item 4.1.3.1 do edital; 
3. Não foi apresentado o contrato de 

trabalho da solicitante (aluna) também 

não os contracheques de acordo com o 
item 4.1.3.4.3 subitem "b" do edital; 

4. Apresentar a Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais - DCTF 2020 

- certificando que a pessoa jurídica (em 
nome do pai da aluna) está inativa; 

5. Não foi possível verificar os rendimentos 

por falta de documentos; 



19375 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Solicitamos apresentar: 

4.1.3.3. PIS - Extratos , do pai, mãe e da 

aluna 
4.1.3.4.2. - Extratos bancários da aluna 

(mês de Maio só até o dia 6, necessário 
apresentar extratos ref 3 meses). Pode ser 

fevereiro, março e abril. 
4.1.3.4.3. Da aluna: b1) Três últimos 

contracheques (só foram apresentados 2) 

4.1.3.4.3. j2) Deverão ser informados 
TODOS OS RENDIMENTOS. Incluir na 

renda do grupo familiar, média dos valores 
recebidos pelo pai constantes dos extratos 

de conta corrente apresentados - TEDs 

recebidos em nome de Parmetal).  
4.1.3.4. Faltou entregar o recibo de 

entrega à Receita Federal da DIRPF 
(apresentou só a declaração); 

Obs.: Justificar se os imóveis, exceto 
residência, estão alugados. 

19377 Classificado     

19384 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 

fase de recurso: 
 

Aluna para atender ao item 4.1.3.4.1.1 do 
edital ao não apresentar DIRF juntamente 

com o RECIBO; 

 
Aluna apresentou contrato de estágio e 

deverá ter anexar o comprovante de 
recebimento de bolsa  auxilio conforme 

citado no item  do edital 4.1.3.4.3 letras  
“b1”  e “ b2” em que devem ser anexados 

os três últimos comprovantes de 

recebimento de bolsa auxílio; 
 

Número do NIT do grupo familiar que 
foram anexados sem os extratos dos 

mesmos, já que estes equivalem ao 

número do PIS/PASEP, não atendendo, 
portanto ao item 4.1.3.3 do edital. 

Providenciar extratos; 
 

Grupo familiar não atende ao item 
4.1.3.4.2 do edital ao fornecer imagens de 

tela de extrato de conta sem a 

identificação do banco e dos titulares da 
conta. Providenciar extratos conforme os 

requisitos citados no item do edital com a 
identificação do banco e dos titulares da 

conta; 

 
CTPS da mãe não atende aos requisitos 

citados no item 4.1.3.2 do edital que 
solicita que as paginas anexadas sejam 

(páginas sequenciais: da identificação de 

seu portador – foto e qualificação, do 
último registro, quando houver, e folha 

subsequente em branco, a fim de 
comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS). Na ocasião, foi 
anexado a Pág. 42 citando agencias de 

bancos referentes a contas de FGTS; 



 

(Primo da Aluna) para atender ao item 

4.1.3.4.1.1 do edital ao não apresentar 
DIRF juntamente com o RECIBO; (Primo 

da Aluna) 
Falta preencher complemento (“casa 2”) 

no formulário na parte Comprovação de 
endereço residencial do grupo familiar; 

 

Data de nascimento do primo não 
preenchida no formulário. 

19386 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 
fase de recurso: 

 

- Aluno possui nº de PIS/PASEP, porém 
não apresentou extrato do mesmo não 

atendendo ao item 4.1.3.3 do edital; 
 

- Providenciar DIRF conforme item 
4.1.3.4.1.ou 4.1.3.4.1.1 do edital DIRPF 

‘Zerada’; 

 
- Providenciar e extratos bancários dos 3 

últimos meses conforme item 4.1.3.4.3  
letra “e” do edital; com identificação do 

banco. 

 
- Caso o  aluno seja MEI,  providenciar 

documentações especificadas do item 
4.1.3.4.3 letra “ f ” do edital. 

19389 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Faltou Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física, observando-se o disposto 
nos subitens 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1, do 

Edital. 
Faltou Extrato de PIS/PASEP, conforme 

subitem 4.1.3.3 do Edital. 

Faltou a apresentação do extrato bancário 
dos últimos 3 meses,  em observância ao 

disposto no subitem 4.1.3.4.2 do Edital. 
Para obter a pontuação diferenciada, deve 

também apresentar  o último comprovante 
de pagamento de imóvel residencial 

financiado e utilizado como moradia do 

grupo familiar, conforme disposto no 
subitem 4.1.3.6, b), do Edital. 

19414 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Aluna deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 
 

- Extrato do PIS em nome da mãe ( item 
4.1.3.3. do edital) 

- Segundo extrato bancário a mãe possui 
renda (Aposentadoria) devendo esta renda 

ser incluída na comprovação financeira do 

grupo familiar (item 4.1.3.4.3. ‘d’ do 
edital) 

- A pensão recebida pela Aluna deve ser 
inserida na comprovação financeira do 

grupo familiar (houve o preenchimento 

equivocado da pensão no campo 
destinados aqueles que pagam pensão) 

(item 4.1.3.4.3. ‘l’ do edital) 



19434 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Resta que Igor apresente a Declaração de 

Imposto de Renda, conforme disposto no 

subitem 4.1.3.4.1 do Edital. 
Resta que apresente o recibo da 

Declaração de Imposto de Renda, 
conforme disposto no subitem 4.1.3.4.1 do 

Edital. 
Resta que apresentem o número do 

PIS/PASEP, bem como o extrato, conforme 

disposto no subitem 4.1.3.3 do Edital. 
Resta que apresente os três últimos 

extratos bancários, considerando o 
disposto no subitem 4.1.3.4.2 do Edital. 

Resta que apresente o extrato bancário 

referente ao mês de fevereiro de 2020, 
considerando o disposto no subitem 

4.1.3.4.2 do Edital. 
Resta que apresente o contracheque 

referente ao mês de fevereiro de 2020, 
observando o disposto no subitem 

4.1.3.4.3, a1 do Edital. 

Para obter pontuação diferenciada, deve 
ser apresentado o contrato, bem como o 

último comprovante de pagamento  do 
imóvel residencial financiado, conforme 

disposto no subitem 4.1.3.6, b do Edital. 

19448 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Da aluna: 
4.1.3.3. Apresentar número e extrato do 

PIS;  

4.1.3.4.1. Apresentar declaração IRPF ref. 
ano calendário 2019, com recibo de 

entrega. 
4.1.3.4.2. Apresentar extratos bancários 

dos últimos 3 meses. 
4.1.3.4.3. b) Falta anexar 3 últimos 

comprovantes de recebimento da bolsa 

estágio; Valor da renda não precisa incluir 
o vale transporte. Deixar só o valor da 

bolsa estágio. 
Do avô: 

4.1.3.3. Apresentar número e extrato do 

PIS 
4.1.3.4.1. Falta apresentar Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física, ano 
calendário 2019, com recibo de entrega. 

4.1.3.4.3. Necessário apresentar 3 últimos 
comprovantes de recebimento da 

aposentadoria. (Valor aqui declarado é 

inferior ao verificado no extrato bancário); 
Da avó: 

4.1.3.3. Apresentar número e extrato do 
Pis. 

4.1.3.4.1. Apresentar declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física, ano 
calendário 2019, com recibo de entrega. 

(não necessário, se constar como 
dependente na declaração do avô). 

4.1.3.4.2. Apresentar extratos bancários 

ref. últimos 3 meses; 
 

 
 



19469 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1) Aluna apresentou DIRPF ZERADA, 

quando de fato, teve inicio seu contrato 

estágio em 18/09/2019, portanto, teve 
renda no ano de 2019, faz-se necessário a 

retificação da declaração para constar os 
valores efetivamente recebidos em 2019. 

2) Mãe da aluna é sócia da empresa 
Nina(50%): não justificou a retirada de 

pro-labore no ano de 2020 e não constou 

rendimentos, devendo ter sua classificação 
corrigida como "7 - Sócios e Dirigentes de 

Empresas" e constar os valores recebidos 
conforme DIRPF e DEFIS apresentados. 

3) Rever o valor médio da renda do pai: 

não justificou a retirada de pro-labore no 
ano de 2020 e o valor médio declarado 

não confere com os valores constantes na 
DIRPF e no DEFIS. 

19480 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 

apresentou a CTPS ou declaração negativa 
de emissão de CTPS (anexo IV) do Adilson 

Caldeira dos Santos e não apresentou a 
página do último registro, quando houver, 

e folha subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 
último registro da CTPS do Matheus 

Caldeira dos Santos. 
2 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Não 

apresentou extrato bancário dos últimos 3 
meses ao da inscrição do candidato no 

PROMAIS ou Declaração Negativa de 

Conta Bancária (Anexo VI) do Adilson 
Caldeira dos Santos. 

3 - Conforme item 4.1.3.4.3. - Não 
apresentou os tipos de documentos 

listados no item 4.1.3.4.3. de acordo com 

a respectiva atividade exercida do Matheus 
Caldeira dos Santos indicada no Formulário 

Socioeconômico. 
4 - Conforme itens 4.1.1.1. e 4.1.1.1.1. - 

Não efetuou o preenchimento da situação 

socioeconômica do Matheus Caldeira dos 
Santos de acordo com os valores dos 

depósitos na conta bancária do mesmo. 
5 - Conforme item 4.1.1. - Não esclareceu 

diferença no endereço residencial dos 
membros do grupo familiar, pois na DIRPF 

consta endereço diferente do fornecido no 

cadastro do PROMAIS.  

19489 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

subitem 6.2.2 

19527 Classificado     



19528 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.3 - Falta número 

e/ou extrato do PIS/PASEP do Sr. Isaias 

Moises Freire 
2 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 

Não apresentou Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada" , correspondente ao exercício de 
2020, ano-calendário de 2019 de todo o 

grupo familiar. 

3 - Conforme itens 4.1.1.1. e 4.1.1.1.1. - 
Confirmar valores informado nos campos 

Média de Previdência, e  IR, média bruta 
dos valores diverge do que consta nos 

anexos do contracheque. 

19557 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Desclassificado 
 4 -  Conforme item 4.1.1 - O aluno não 

preencheu os campos referente a 
comprovação da situações 

socioeconômicas de todos os componentes 

do grupo familiar. 
3 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 

Não apresentou Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 do pai, mãe 
e irmão. Houve justificativa que foi 

entregue o MEI porém documento não foi 
anexado para análise. 

 - Conforme item 4.1.3.3 e 4.1.3.3.1.- Não 
apresentou extrato do PIS/PASEP, 

problemas na Caixa. Extratos deverão ser 

juntados no recurso (pai e mãe) 

19561 Classificado     

19573 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

 01- Extrato bancário do aluno não está 

completo, mostra apenas o recebimento 

da bolsa de estudo e não exibe todas as 
movimentações. 

02- Extratos bancários do pai e da mãe 
não refletem a renda declarada. Justificar 

e/ou apresentar documentos. 



19577 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo com o edital: 

 

Aluno: 
1- Não foi apresentado os 3 últimos 

comprovantes de recebimento da bolsa 
auxílio, conforme item 4.1.3.4, letra "b", 

do edital; 
2- Faltou folha "contrato de trabalho" da 

CTPS, com ou sem registro, e folha 

subsequente em branco, conforme item 
4.1.3.2 do edital. 

 
Mãe do aluno: 

1- Data de nascimento errada. Fazer 

correção; 
2- Faltou folha "contrato de trabalho" da 

CTPS, com ou sem registro, e folha 
subsequente em branco, conforme item 

4.1.3.2 do edital. 
 

Pai do aluno: 

1- Renda média deverá ser alterada, 
conforme valores creditados nos extratos 

bancários de 1578,74 p 1806,86 
(aposentadoria). Há vários valores 

creditados por operadoras de cartão nos 

extratos bancários, bem como, alguns 
nominais. Esses valores deverão ser 

acrescentados na renda. Portanto, fazer a 
correção do correto rendimento, somando 

a aposentadoria e os valores creditados 
em conta bancária. 

19580 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

4.1.3.4.1. Anexar Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física e recibo de 
entrega. 

4.1.3.4.3. b) No aditivo de contrato de 

estágio anexado, não consta o valor da 
bolsa estágio. Favor anexar o contrato ou 

o aditivo completo onde conste o valor,  e 
também anexar  3 comprovantes dos 

últimos pagamentos. 

4.1.3.3. PIS - foi informado o número, 
porém não foi anexado extrato. No site da 

FDSBC tem o vídeo e instruções para obter 
o extrato.  



19599 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 

 
• Divergência no PREENCHIMENTO da 

condições socioeconômicas diferenciais 
com o sistema interno.  

Ingressante por cota social? Aluna 
preencheu como não cotista e consta 

como cotista no sistema interno. 

 
• Conforme o item 4.1.3.2. : Providenciar 

uma cópia da folha da CTPS contendo o 
último registro.  

 

• Conforme o item  4.1.3.3. : Referente ao 
PIS, a ALUNA poderá entrar no site da 

Caixa e solicitar extrato completo do FGTS 
e anexar o PIS, ou Declaração Negativa de 

Inscrição no PIS/PASEP (Anexo V), 
devidamente preenchida e assinada. 

 

• Nos documentos anexados apenas 
contém links ( "direcionado para pasta 

local do aluno") da declaração do imposto 
. É necessário a cópia da Declaração do 

IRPF ( DIRPF ) com respectivo Recibo, 

conforme item 4.1.3.4.1 do edital;  
ou no caso de não ter renda a ser 

declarada, a aluna deve: 
Apresentar uma DIRPF nos moldes do item 

4.1.3.4.1.1.(“zerada”) 
Para fazer a declaração é necessário 

baixar o programa da declaração no site 

da receita, preencher todos os campos e 
no campo renda deixar zerado. 

 
• Conforme o item 4.1.3.4.2. Apresentar 

os extratos bancários dos últimos três 

meses ou Declaração Negativa de Conta 
Bancária (Anexo VI). 

 
• Como declarado que o Sr. Orlando 

possui outros rendimentos (técnico 

eletrônico) estes devem constar na 
declaração do imposto de renda e 

conforme o item   
4.1.3.4.3. f4) se não possuir registro em 

carteira os 3 últimos extratos bancários da 
conta que recebe a aposentadoria. 

 

Obs.: A aluna pode usar o site " 
https://www.ilovepdf.com/ " para juntar 

PDFs 



19600 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

MÃE: 

4.1.3.3. - Anexar número e extrato de 

PIS/PASEP da mãe; 
4.1.3.4.a.1.) Corrrigir renda bruta média 

da mãe Tais. Valor correto é R$ 3.163,61 
conforme comprovantes anexados.  

4.1.3.4.2. - Apresentar extratos de conta 
bancária dos últimos 3 meses da mãe Taís. 

PAI:  

4.1.3.4.a.1.) Corrigir renda bruta média do 
pai. Valor médio correto é R$ 3.966,66 , 

conforme extrato bancário contendo 
valores recebidos . 

IRMÃO -  : 

4.1.3. : Anexar CPF  
4.1.3.6. g) Irmão: Anexar declaração do 

Instituto de Ensino Superior não gratuito 
(Metodista) que comprove matrícula ativa 

do aluno.  
4.1.3.2.) Na CTPS  consta emprego na 

Atento. Não consta baixa do emprego.  No 

relatório do CNIS - Cadastro Nacional de 
Informações Sociais, anexado,  consta fim 

do vínculo de emprego em 01/19. Favor 
esclarecer. 

19602 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Do aluno:  

 - Completar no formulário o endereço 
residencial. Só foi possível verificar pela 

conta anexada. 
4.1.3.4.1. Apresentar declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física ref. ano 

calendário 2019, bem como do recibo de 
entrega. 

4.1.3.4.3.b2) Anexar 3 últimos 
comprovantes de recebimento da bolsa 

auxílio. 

Da mãe Neusa: 
4.1.3.3. Apresentou cartão do PIS mas 

necessário entregar também o extrato.  
4.1.3.4.1. Apresentar declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física ref. ano 

calendário 2019, bem como do recibo de 
entrega. 

(se necessário, verifique o vídeo do 
webinar ref. IR e PIS no site da 

faculdade). 

19603 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Faltou apresentar extratos do PIS/PASEP 
conforme item 4.1.3.3 do edital; 

Faltou apresentar contrato de estágio da 
aluna conforme item 4.1.3.4.3 letra "b" do 

edital; 

19605 Classificado     



19612 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Aluna não apresentou CTPS próprio, 

conforme item 4.1.3.2 do Edital; Não 

apresentou o nº do PIS/PASEP de todos os 
membros listados conforme item do 

4.1.3.3 do Edital; Não apresentou a DIRPF 
do Solicitante conforme item 4.1.3.4.1 e 

dos membros do grupo familiar conforme 
4.1.3.4.1.1 do Edital; Não apresentou as 

Certidões negativas do membro menor de 

idade referente ao item 4.1.3.5 do Edital.A 
aluna solicitante também preencheu 

errado o campo "Egresso de Escola 
pública" por já cursar o 3º ano letivo da 

faculdade. 

Além disso a aluna solicitante enviou 
arquivos protegidos por senha o que 

inviabilizou uma analise mais completa por 
parte da comissão 

19614 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

O contrato de aluguel não está com firma 

reconhecida em cartório, conforme 
estabelecido no subitem 4.1.2.3, b. do 

Edital. 

19616 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 

apresentou número e extrato do 
PIS/PASEP ou declaração negativa de 

inscrição no PIS/PASEP (anexo V) de todos 
os componentes do grupo familiar maiores 

de 16 (dezesseis) anos, inclusive do 

candidato. 
2 - Conforme itens 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 

- Não apresentou Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 de todos do 
grupo familiar. 

3 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Não 
apresentou extrato bancário dos últimos 3 

meses ao da inscrição do candidato no 
PROMAIS ou Declaração Negativa de 

Conta Bancária (Anexo VI) de todos do 

grupo familiar maiores de 18 anos. 
4 - Conforme item 4.1.3.6. letra i)- Não 

apresentou sentença judicial em que 
conste a determinação de pagamento de 

pensão alimentícia em vigência. 

19631 Classificado     

19636 Classificado     

19655 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Apresentar aditivo do contrato de locação 
que venceu dia 21/09/2019; 

Apresentar extrato da conta bancária do 
membro familiar (irmão) conforme consta 

TED no extrato bancário do membro 
familiar (irmã); 

Regularizar o contrato de estágio e 

apresentar juntamente com os três últimos 
recebimento da bolsa auxílio; 

 
  



19665 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Aparentemente o escaneamento da ctps 

está incompleto, além de que as fotos do 

rg e a ctps são completamente diferentes 
Não apresentou três últimos comprovantes 

de recebimento da bolsa auxílio; 

19674 Classificado     

19718 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

 Ausência da CTPS e DIRPF. 

 
Valores informados não conferem com a 

documentação informada. 

19725 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 

apresentou a CTPS ou declaração negativa 
de emissão de CTPS (anexo IV); 

2 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 
apresentou número e extrato do 

PIS/PASEP ou declaração negativa de 

inscrição no PIS/PASEP (anexo V). 
3 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Não 

apresentou extrato bancário dos últimos 3 
meses ao da inscrição de todos do grupo 

familiar - as fotos anexadas não informam 

os dados do correntista (nome do 
correntista, nome do banco, número da 

agência e conta) e não correspondem a 
todo o período solicitado. 

4 - Conforme item 4.1.3.4.3. letra b2) - 
Não apresentou os 3 últimos 

comprovantes de recebimento de bolsa 

auxílio.  



19737 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Os seguintes itens não foram cumpridos 

de acordo com o edital: 

 
a) Não foram apresentadas as cópias da 

CTPS do solicitante (aluno) de acordo com 
o item 4.1.3.2 do edital. 

b) A declaração negativa do PIS do 
requerente não está assinada conforme 

item 4.1.3.3 do edital. 

c) Não foi apresentada a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física do 

requerente conforme item 4.1.3.4.1 do 
edital. 

d) Não foram apresentado os extratos 

bancários do requerente e nenhum dos 
membros do grupo familiar de acordo com 

os itens 4.1.3.4.2 do edital. 
e) Não foram apresentados os três últimos 

comprovantes de recebimento de bolsa 
auxílio de estágio do solicitante (aluno) 

conforme item 4.1.3.4.3 subitem b2 do 

edital. 
f) Não foram apresentadas o extrato do 

PIS ou declarações negativas de nenhum 
mebro do grupo familiar de acordo com o 

item 4.1.3.3 do edital. 

g) Não foram apresentados a declaração 
de imposto de renda de nenhum membro 

do grupo familiar de acordo com o item 
4.1.3.4.1 do edital. 

h) Não foi apresentada declaração 
negativa de rendimentos assinada dos 

membros do grupo familiar pertinentes de 

acordo com o item 4.1.3.5 do edital. 
 

i) O valor de bolsa estagio do próprio 
solicitante estava preenchido com 

R$2200,00. Foi alterado para o valor do 

contrato R$2260,50, porém é necessário 
averiguar o comprovante de recebimento 

da bolsa auxilio para verificar possíveis 
reajustes. 

j) O número do endereço está diferente do 

comprovante. 
k) De acordo com o solicitante (aluno) e 

sua CTPS a está desempregada, mas no 
formulário conta como assalariada. 

19780 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Documentos indevidos: As declarações de 

isenção de IRPF não são documentos 
válidos neste edital. 

Documentos faltantes: 
01- item 4.1.3.2. - Faltou CTPS do aluno. 

02- item 4.1.3.3. - Faltou o PIS/PASEP do 

pai. 
03- item 4.1.3.4.1. - Faltaram a DIRPF da 

aluna, pai e mãe. 
04- item 4.1.3.4.3. - Faltaram documentos 

comprobatórios de renda da aluna (letra b) 
e do pai (letra e). 

05- Verificar os rendimentos declarados 

pois não conferem com o registrado nos 
extratos bancários apresentados. 

06- Faltou assinatura do irmão na 
Declaração Negativa de Rendimentos, 

conforme item 4.1.3.5 .do edital. 



19795 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

2.1. d. O valor médio de renda com base 

nos dados informados no formulário é de 

R$ 1533, acima do limite. 
4.1.3.2. Falta CTPS do Edson 

4.1.3.3 Falta PIS/PASEP, bem como o 
extrato, de todos integrantes do grupo 

familiar. 
4.1.3.4.1 apresentem tanto a DIRPF 

quanto o recibo de entrega. 

4.1.3.4.2 Faltam os 3 últimos extratos 
bancários deum dos membros, bem como 

extrato no tocante ao mês de fevereiro de 
2020. 

Os créditos bancários informados que 

estão demasiadamente acima da renda 
informada na planilha. 

19833 Classificado     

19852 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 

fase de recurso. 
 

Solicito mais informações sobre as 
entradas sobre a conta do Itaú da ALUNA 

de acordo com o item 4.1.3.4.3 j2) e 

4.1.1.1.; 
 

Solicito a DIRPF dos integrantes do  grupo 
familiar (ALUNA, PAI e  MAE) pois as 

enviadas contém apenas as informações 
de Bens e Direitos não estando completa; 

 

Falta o Extrato da empresa conforme o 
item 4.1.3.4.3. g4) do edital; 

 
Aluna anexou termo de compromisso de 

contrato de estágio e também um extrato 

bancário emitido em 18/05/2020 como 
comprovante de recebimento de bolsa 

auxílio não atendendo ao item 4.1.3.4.3 
letras “b1” e “b2” do edital; 

 
Aluna possui conta bancária, mas o extrato 

anexado não faz a indicação dos três 

últimos meses ao da inscrição no 
PROMAIS conforme item 4.1.3.4.2 do 

edital; 
 

Mãe da aluna apresentou extratos 

bancários no nome do marido referente 
aos meses de Março, Abril e Maio de 2020 

não sendo possível identificar se é conta 
conjunta não atendendo ao item 4.1.3.4.2 

do edital. Providenciar documentação que 

comprove e especifique que a conta é 
conjunta mencionando os nomes dos 

titulares da mesma; 
 

Caso mãe da aluna não possua contas 
bancária providenciar Declaração Negativa 

de Conta Bancária (Anexo VI) conforme 

item 4.1.3.4.2 do edital; 
  

19882 Classificado     



19885 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Desclassificada conforme: 

1 - Conforme item 4.1.3.4.2 - Não 

apresentou extratos bancários dos últimos 
3 meses. 

2-   Conforme item 4.1.3.4.3 - Não 
apresentou comprovante de recebimento 

bolsa auxílio.  
3- Renda não confere com a informação 

do valor do estágio no contrato. 

19900 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.2.3  b) - Apresentou 

contrato de aluguel em vigor, com firma 
do proprietário do imóvel reconhecida em 

cartório, mas falta o acompanhamento de 
um dos comprovantes solicitados no item 

"b". 

2 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 
apresentou a página da qualificação da 

CTPS de todos os componentes do grupo 
familiar. 

3 - Conforme itens 4.1.1.,  4.1.1.1. e 

4.1.1.1.1. - Não efetuou o preenchimento 
da situação socioeconômica de todos os 

membros do grupo familiar corretamente, 
justificar e/ou incluir os valores dos 

depósitos na conta do aluno nos 
rendimentos médios do mesmo. 

21019 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Apresentou declaração negativa de 

rendimentos, mas não é menor de idade 
(item 4.1.3.5) 

Não apresentou DIRPF da aluna, do 

membro familiar (prima), e da mãe faltou 
o recibo; 

Não apresentou cópia da CTPS ou 
declaração negativa de emissão de CTPS 

da aluna e do membro familiar (prima);  

21027 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Os seguintes itens não foram satisfeitos de 

acordo com o edital: 
 

1. A aluna preencheu que recebeu bolsa 

PROMAIS no ano anterior, porém de 
acordo com os registros da faculdade a 

informação não é procedente, a aluna 
deve corrigir o dado. 

2. A aluna preencheu que entrou por cotas 

Sociais, porém de acordo com o registrado 
entrada da aluna deu-se pela classificação 

"geral", a aluna deve corrigir o dado. 
3. Esclarecer o fato da irmã da aluna 

receber pensão por morte, e a aluna não 
receber. 

3. Nos extratos bancários do Avô da aluna, 

constam créditos de TBI e CEI, por favor, 
esclarecer a q se referem. 

4. Não foi apresentado o extrato bancário 
do Sr João Jose de Almeida Neto que 

evidencia o recebimento dos rendimentos 

(aposentadoria) conforme 4.1.3.4.2 item 
do edital; 

 
Apresentou documentos indevidos: 



documentos do grupo familiar, foram 

anexados junto c os da aluna (não 

interfere na conferência) 

21089 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Ausência da Declaração de Imposto de 

Renda  (DIRPF) ou Declaração zerada. 
Ausência do número e extrato PIS/Pasep 

21109 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Atender item 4.1.3.4.3 letra "a" em relação 

ao membro familiar (mãe) 

21126 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Aluna deixou de apresentar a seguinte 

documenteção: 
 

- Declaração negativa de PIS da Aluna 
(item 4.1.3.3 do Edital) 

- Extrato PIS Marcelo (item 4.1.3.3 do 

Edital) 

21222 Classificado     

21225 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Ausência da Declaração de Importo de 

Renda  (DIRPF); Entregou só o recibo 



21231 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 

fase de recurso: 
 

Extrato do PIS/PASEP é necessário para  
atender ao item 4.1.3.3 do edital; 

 
Três últimos comprovantes de recebimento 

de bolsa auxílio  4.1.3.4.3. E b2); 

 
Comprovantes de endereço, contas de 

água ( não consta CEP ) e luz ( CEP 
diferente do formulário ), divergem do 

cadastrado no formulário de inscrição no 

PROMAIS não atendendo ao item 4.1.2.3 ; 
Providenciar comprovante conforme item 

anterior mente citado compatíveis ao 
endereço cadastrado;  

21280 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Resta que apresente o contrato de estágio 

com indicação do valor da bolsa auxílio, 
conforme disposto no subitem 4.1.3.4.3, 

b1) do Edital. 

21312 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Não apresentou a DIRPF de nenhum dos 

membros familiares (itens 4.1.3.4.1 e 
4.1.3.4.1.1); 

21330 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

RENDA 

1 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar 
valor da Média de Renda Bruta - valor 

declarado divergente da média dos 
comprovantes (entradas mãe da aluna). 

21352 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna solicitante não apresentou a 
Declaração negativa de rendimentos ou a  

DIRPF "zerada" da mãe conforme item 
4.1.3.4.1.1. do edital. 

Precisa anexar as folhas seguintes da 
CTPS de todos os membros familiares 

(páginas sequenciais: da identificação de 

seu portador – foto 
e qualificação, do último registro, quando 

houver, e folha subsequente em branco) 
conforme item 4.1.3.2 do Edital; 

21368 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

Os seguintes itens não foram satisfeitos de 

acordo com o edital: 
 

1. A CTPS apresentada pela solicitante 
(aluna) e de seu irmão não estão 

completas, faltam as páginas referentes a 

contrato de trabalho conforme descrito no 
item 4.1.3.2 do edital; 

2. A Declaração de Imposto de Renda da 
solicitante (aluna) e do irmão não foram 

apresentadas conforme item 4.1.3.4.1 do 



documentalmente edital; 

3. Não foram apresentados os 

contracheque da solicitante e do irmão 
conforme item 4.1.3.4.3 subitem "b" do 

edital; 
4. Apresentar documentos comprobatórios 

de origem e periodicidade de depósitos 
realizados na conta apresentada da 

solicitante (aluna) datas 6/2, 6/3, 9/3, 3/4 

e 15/4 de acordo com o item 4.1.3.4.3 
subitem "j" e item 4.1.1.1 do edital; 

5. Apresentar extrato bancário que 
evidencie depósitos da bolsa-auxilio do 

solicitante, conforme item 4.1.3.4.2 do 

edital; 
6. O contrato de aluguel não evidencia que 

o endereço alugado é usado como moradia 
do grupo familiar, ficando em desacordo 

com o item 4.1.3.6 subitem "c" do edital; 
(documento anexado refere-se a locação 

temporária p Réveillon - 6 diárias). 

7. Os cálculos de renda não puderam ser 
apurados devido a falta de documentos; 

21370 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 
fase de recurso: 

 
- Em razão de estar fora da faixa etária, 

aluna não atende ao item  4.1.3.5 do 
edital; 

 

Extrato Bancário da ALUNA e da MÃE 
conforme 4.1.3.4.2. ou declaração de 

negativa de conta bancária de acordo com 
o mesmo item; 

 

O número e extrato do PIS/PASEP da MÃE 
e ALUNA é necessário para  atender ao 

item 4.1.3.3 do edital, pois os mesmos 
trabalharam registrados e devem ter 

cadastros no PIS. 

 
Declaração de próprio punho da MÃE não 

substitui a DIRPF; 
Falta DIRPF da Aluna e Mãe; a declaração 

de ISENÇÃO de IRPF não substitui a 
apresentação da DIRPF com respectivo 

RECIBO conforme o item 4.1.3.4.1; caso 

não possua renda deve entregar a mesma 
‘ZERADA’ de acordo com o item 

4.1.3.4.1.1; 
 

Data nascimento da MÃE diferente da 

preenchida no formulário com a 
documentação enviada. 

 
Nome da MÃE na RG da mesma está 

diferente do RG da aluna, necessitando 
documento comprovando alteração no 

nome;  



21380 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Ausência da página em branco 

subsequente ao ultimo registro na Carteira 

de Trabalho (CTPS). 
 

Apresentou comprovante de endereço 
fatura de internet. Deverá apresentar 

documentação conforme especificados no 
edital (4.1.2.3). 

 

apresentou declaração ANO-CALENDÁRIO 
2018. informa que possui cônjuge, mas o 

aluno não o incluiu no grupo familiar. Não 
informou dependentes. Seu endereço é 

diferente do informado pelo aluno. 

21436 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Não consta DIRPF de nenhum dos 
membros maiores de 18 anos. Item do 

edital: 4.1.3.4.1. 
Não consta extrato bancário ou declaração 

negativa de conta bancária de nenhum 

dos membros maiores de 18 anos. Item do 
edital: 4.1.3.4.2. 

Referente item do edital  4.1.3.5: 
assinaturas na declaração negativa de 

rendimentos (solicitante) e (irmão) não 

são idênticas às assinaturas constantes 
nos documentos oficiais anexados, 

portanto a declaração é inválida. 
Condição diferenciada não pôde ser 

verificada: membro familiar c/ ensino 
superior não gratuito. Documento anexado 

insuficiente. Conforme item do edital 

4.1.3.6.g, documento deve comprovar 
matrícula ativa. 

Condição diferenciada não será aplicada: 
egresso de escola pública. Documento 

anexado comprova condição, mas 

conforme item do edital 4.1.3.6.h 
solicitante não será contemplado porque 

está matriculado no terceiro ano do curso 
de graduação. 

(mãe), por receber hora extra, deve 

apresentar os 06 (seis) últimos holerites 
para comprovação da renda. Deste modo, 

falta apresentar os holerites dos meses de 
novembro de 2019, dezembro de 2019 e 

abril de 2020. Item 4.1.3.4.3; a3 do Edital. 
(pai), por receber hora extra, deve 

apresentar os 06 (seis) últimos holerites 

para comprovação da renda. Assim sendo, 
falta apresentar os holerites dos meses de 

novembro de 2019, dezembro de 2019 e 
janeiro de 2020. Item 4.1.3.4.3; a3 do 

Edital. 

Observação: os holerites precisam ser 
anexados caso valor de crédito 

correspondente conste em extrato 
bancário. 



21439 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Os seguintes itens não foram satisfeitos de 

acordo com o edital: 

 
1. Há créditos na conta bancária Nubank 

do aluno. Esclarecer a q se referem; 
2. Não foi apresentado documentação que 

comprovem a origem e periodicidade de 
depósitos/transferências conforme pode 

ser constatado no extrato do membro  

realizados dia 10 e 26/02/2020, 10 e 
23/03/2020 e 08 e 23/04/2020, de acordo 

com os itens 4.1.1.1 e 4.1.3 subitem "j" do 
edital; 

3- Foi encontrada empresa aberta em 

nome da mãe do aluno. Os rendimentos 
deverão ser acrescentados na renda 

informada. 
4- O número do CPF da irmã do aluno foi 

informado errado no processo. Fazer 
correção. 

 

 
O seguinte dados socioeconômico foram 

alterados: 
5.: 

Salário base alterado de R$656,76 para 

R$452,44 
Previdência social alterado de R$52,54 pra 

R$35,02 
Imposto de renda mantido 

Renda líquida alterada de R$604,22 para 
R$417,42 

 

6.  
Salário base alterado de R$522,00 para 

R$580 
Previdência socil alterado de R$41,76 pra 

R$44,37 

Imposto de renda mantido 
Renda líquida alterada de R$  480,24 para 

535,63 
 

Apresentou documentos indevidos: 

documentos dos membros familiar junto c 
os do aluno (não interfere na conferência) 



21441 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Falta a apresentação da CTPS completa, 

nos moldes do subitem 4.1.3.2 do Edital; 

Falta a apresentação do RG, nos moldes 
do subitem 4.1.2.2 do Edital. (Não foi 

considerado o RG, tendo em vista que a 
foto está cortando parte do documento); 

Falta a apresentação do número e extrato 
PIS/PASEP de todos os membros do grupo 

familiar, conforme subitem 4.1.3.3 do 

Edital; 
Falta a apresentação da Declaração de 

Imposto de Renda, bem como o respectivo 
recibo de entrega, de todos os 

componentes do grupo familiar maiores de 

18 anos, conforme disposto no subitem 
4.1.3.4.1 do Edital; 

Falta a apresentação dos extratos 
bancários dos últimos 3 meses de todos os 

membros do grupo familiar maiores de 18 
anos, conforme subitem 4.1.3.4.2 do 

Edital; 

Faltou a apresentação do contrato de 
locação completo, devidamente registrado 

em cartório, acompanhado dos 3 últimos 
comprovantes de recebimentos, conforme 

subitem 4.1.3.4.3, h do Edital;  

Não foi considerada a declaração negativa 
de rendimentos (Anexo II), tendo em vista 

que a assinatura não é idêntica a do 
documento oficial apresentado (RG) e 

também por não constar a assinatura e o 
número de RG, em observância ao subitem 

4.1.3.5 do Edital; 

O documento explicativo está incompleto, 
não sendo possível considerá-lo; 

 

21442 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

“Mora comigo além destes mais um irmão, 
porém ele fez 18 anos este ano (fevereiro) 

e não consegui declarar o imposto de 
renda dele zerado, visto que ele não tem 

título de eleitor e não conseguiu fazer pelo 

site do TSE, pois estava sobrecarregado 
durante a semana passa inteira, sendo a 

ultima sexta feira o dia final para o 
alistamento eleitoral. Sendo assim decidi 

não colocá-lo para não correr o risco de 
ser desclassificado por falta de 

documentação” 

A declaração de imposto de renda pode-se 
ser entregue sem o preenchimento do 

título de eleitor, o programa apenas gera 
um aviso, e não impede a entrega da 

mesma. 

ITENS DO EDITAL NÃO ATENDIDO: 
4.1.3.4.1. ao não apresentar DIRF do 

Solicitante e enviou apenas o recibo da 
declaração da mãe falta a declaração; 

4.1.3.4.2 ao não apresentar extratos 
bancários ou declaração negativa de conta 

bancária do solicitante e da mãe; 



21447 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Não apresentou extratos bancários dos 

últimos três meses do membro familiar 

(mãe) conforme item 4.1.3.4.2 do Edital; 
Não apresentou três últimos comprovantes 

de recebimento de bolsa auxílio conforme 
item 41.3.4.3 letra "b2" do Edital; 

21461 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

O aluno não apresentou os seguintes 

documentos: 1) Número e extrato do 

PIS/PASEP (item 4.1.3.3) - O Solicitante 
não apresentou o referido documento e a 

Mãe apresentou somente o número; 2) 
Todos do grupo familiar maiores de 18 

anos devem apresentar a última 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física – DIRPF, correspondente ao 

exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 
acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando for o 

caso (item 4.1.3.4.1); e, 3) Todos do 

grupo familiar maiores de 18 anos devem 
apresentar os extratos bancários dos 

últimos três meses ao da inscrição do 
candidato no PROMAIS, pelo menos, que 

evidenciem de forma inequívoca os 
rendimentos recebidos e declarados neste 

Programa, ou Declaração Negativa de 

Conta Bancária (Anexo VI), devidamente 
preenchida e assinada pelo membro do 

grupo familiar, caso não seja titular de 
conta bancária (item 4.1.3.4.2.). O 

comprovante de residência apresentado 

está em nome de Jailton 
Rapadura Cordeiro, pai do solicitante, no 

entanto este senhor não foi declarado 
como membro do grupo familiar.  

21463 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Faltou inserir os pais na tabela 

Falta a apresentação dos três últimos 
extratos bancários, tendo em vista o 

disposto no subitem 4.1.3.4.2 do Edital. 
Resta a apresentação da declaração 

negativa de conta bancária, nos moldes 

estabelecidos no Anexo VI, observando o 
disposto no subitem 4.1.3.4.2 do Edital. 



21477 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo c o edital: 

 

Aluna: 
1- Não foi apresentado o extrato do 

PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 
edital; 

2- O extrato bancário do mês de fevereiro 
não foi apresentado, conforme item 

4.1.3.4.2 do edital; 

3- Não foi apresentado a DIRFP, conforme 
itens 4.1.3.4.1 ou 4.1.3.4.1.1 do edital; 

4- Não foi apresentado comprovante de 
recebimento da bolsa auxílio. Apesar da 

informação do TJ de q não fornece o 

comprovante, o mesmo deverá ser 
comprovado através de extrato de conta 

bancária do estudante, o q não consta nos 
extratos apresentados.  

 
Mãe da aluna: 

1- Não foi apresentado a DIRFP, conforme 

itens 4.1.3.4.1 ou 4.1.3.4.1.1 do edital; 
2- Valores da renda alterados, tendo em 

vista o correto valor da renda média, 
conforme itens 4.1.1.1.1 e 4.1.1.1.2 do 

edital: 

renda bruta média de 1619,20 p 1729,06 
previdência de 130,04 p 129,87 

renda líquida média de 1596,19 
 

Pai da aluna: 
1- Não foi apresentado extratos bancários 

ou Declaração Negativa de Conta Bancária, 

conforme item 4.1.3.4.2 do edital. 

21479 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna solicitante não apresentou o nº do 

PIS conforme consta no item 4.1.3.3 do 

edital (possui registro na CTPS) 
Recibo de pagamento do aluguel está sem 

assinatura do locador; 

21490 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Resta que(solicitante) apresente o extrato 

bancário referente ao mês de fevereiro, 

tendo em vista o disposto na subitem 
4.1.3.4.2 do Edital. 

Obs. Para apuração da Renda Familiar 
Mensal Final, foram considerados a média 

dos valores creditados nas contas 

bancárias (mãe) e (solicitante), tendo em 
vista o disposto no subitem 4.1.3.4.3, j, do 

Edital.  
Extratos bancários de (pai) e  (mãe) estão 

incompletos. Período de 11/02 a 
11/04/2020 equivale a 60 dias (2 meses). 

Esclarecendo item do edital 4.1.3.4.2, o 

período correspondente a um mês deve 
conter todos os seus dias, e considerando 

fevereiro, março e abril como os três 
últimos meses anteriores ao mês de maio 

(mês do inicio das inscrições), o período 

dos extratos deve ser de 01/02 a 
30/04/2020. Pode começar antes de 



01/02/2020 ou terminar depois de 

30/04/2020, mas deve obrigatoriamente 

conter todos os dias dos três meses em 
questão. 

21573 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Os seguintes itens não estão de acordo 

com o edital: 

 
a) Não foi apresentado a Declaração de 

Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRF) 
conforme item 4.1.3.4.1 do edital. 

b) Não foi apresentado a documentação 

referente ao recebimento de bolsa auxilio 
do estágio conforme item 4.1.3.4.3 

subitem b. 
c) Apresentou documentos indevidos: no 

lugar da DIRFP, foi apresentado 

Declaração de Isenção de Imposto de 
Renda, em desacordo com os itens 

4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1, do edital. 

21579 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Erros na documentação de Silvia Soriano: 

1- Extrato Bancário  apresenta o mês de 

abril com falhas(valor não saiu quando fez 
pdf) 

2- Apresentar os últimos seis holerites da 
mãe conforme item 4.1.3.4.3.a2 do edital. 

3- Justificar o rendimento recebido por 

CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS 
VITAMED LTDA conforme DIRPF 

apresentada. 
4- Refazer o cálculo da Renda Média Bruta 

incluindo os rendimentos recebidos de 
CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS 

VITAMED LTDA e KAREN KLING DE 

SOUZA. 
 

Erros na documentação  
Corrigir ou justificar a Renda Média Bruta, 

pois o valor apresentado não confere com 

os extratos bancários e com o contrato de 
estágio. 

21598 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Faltaram: 

4.1.3.4.1. Declaração Imposto de Renda 
Pessoa Física correspondente ao ano 

calendário de 2019 e recibo de entrega. 
4.1.3.4.3. b) Estagiários. Anexar contrato 

do estágio com indicação do valor da bolsa 
auxílio.  

4.1.3.4.3.i) Pensão alimentícia recebida - 

Considerando depósito efetuado pelo pai 
da filha, verificado no extrato de c/c,  

informar e incluir na renda valores 
recebidos a título de pensão.  

4.1.3.4.3.j2) Incluir também no campo 

renda, os valores recebidos conforme se 
verifica pelo extrato bancário: estágio e 

outros. Considerar média dos 3 meses.  
Auxílio emergencial não precisa ser 

incluído.   

21606 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

 Desclassifica, Conforme item 4.1.3.4.1 e 
4.1.3.4.1.1 - Não apresentou Declaração 

de Imposto de Renda Pessoa Física - 
DIRPF ou DIRPF "Zerada", correspondente 

ao exercício de 2020, ano-calendário de 

2019 de todos os componentes do grupo 
familiar (apresentou apenas recibo). 



Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

21650 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Ausência da Declaração de Importo de 

Renda  (DIRPF) ou Declaração zerada. 
Entregou só o recibo 

 

21651 Classificado     

21656 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Não apresentou contrato do estágio 
assinado conforme item 4.1.3.4.3 alínea 

b1 do Edital; 
Não apresentou extrato do PIS/PASEP 

conforme item 4.1.3.3 do Edital; 

Solicitamos maiores esclarecimentos em 
relação a ter outros membros da família 

que não foram declarados no sistema; 

21661 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Desclassificada: 
 Conforme item 4.1.3.3 - Falta extrato do 

PIS/PASEP da mãe. 
 Verificar valor da Média de Renda Bruta - 

valor declarado pela mãe(certidão 

negativa) divergente da média dos 
comprovantes bancários, consta 

lançamentos na c/c. 

21662 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Faltam os recibos de recebimento do 

auxílio estágio do solicitante, conforme 
subitem 4.1.3.4.3.b2) do Edital. 

Resta também a apresentação da última 
Declaração de Imposto de Renda, 

observando o disposto no subitem 
4.1.3.4.1 do Edital. 

Resta que apresentem os extratos 

bancários atinentes ao mês de fevereiro de 
2020, considerando o disposto no subitem 

4.1.3.4.2 do Edital. 

21665 Classificado     

21669 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Desclassificada 

O aluno não preencheu os campos 
referente a comprovação da situações 

socioeconômicas, referente entradas da 

mãe no extrato bancário, por mais que 
seja ajuda, não houve comprovação 

destas informações. 



Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

21787 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Aluna deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 
 

- Extrato do PASEP em nome da mãe ( 
item 4.1.3.3. do edital) 

- Pagina em branco subsequente ao último 

registo da CTPS do Pai (item 4.1.3.2. do 
edital) 

- Extrato PIS / PASEP  (item 4.1.3.3) 

21795 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 
fase de recurso. 

 
Providenciar CTPS da ALUNA, conforme os 

requisitos citados no item 4.1.3.2 do 

edital; 
 

Providenciar Extrato Bancário da ALUNA 
conforme 4.1.3.4.2. ou declaração de 

negativa de conta bancária de acordo com 
o mesmo item; 

 

Apesar da declaração feita, o número e 
extrato do PIS/PASEP da MÃE e PAI é 

necessário para  atender ao item 4.1.3.3 
do edital, pois os mesmos trabalharam 

registrados e devem ter cadastros no PIS. 

 
Contrato de estágio (“imagem está de 

difícil leitura”) em desacordo com os itens 
4.1.3.4.3. b1); E b2); 

 

Falta DIRPF da Aluna, Mãe e Pai; a 
declaração de ISENÇÃO de IRPF não 

substitui a apresentação da DIRPF com 
respectivo RECIBO conforme o item 

4.1.3.4.1; caso não possua renda deve 
entregar a mesma ‘ZERADA’ de acordo 

com o item 4.1.3.4.1.1; 

 
Ajustar a renda com as entradas do 

extrato bancário do mesmo.  

21796 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

2 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar 
valor da Média de Renda Bruta e 

Previdência - valor declarado divergente 
da média uma vez que não apresentou 

comprovante de renda de assalariados 
conforme Edital. 



22009 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 

 
- Aluna e irmã não atendem aos requisitos 

do item 4.1.3.3 do edital ao anexarem 
uma tela de erro não exibindo o extrato do 

PIS/PASEP; Providenciar extrato, de 
ambas,  mencionado no item do edital por 

nova tentativa;  

 
Mãe da Solicitante não anexou a CTPS 

deixando de atender aos seguintes itens 
do edital   4.1.3.2; 4.1.3.3. 

 

Atualizar a renda do grupo familiar: 
* Pai de acordo com as entradas dos 

últimos 3 extratos bancários 
* Mãe atualizar renda do INSS mais (+) as 

entradas dos extratos bancários conforme 
os itens do edital 4.1.1.1.  e 4.1.1.1.1. 

 

Segundo as observações feitas pela aluna 
– “Eu e minha irmã devido a pandemia em 

Abril/2020 tivemos férias adiantadas e em 
Maio/2020 nossos contratos foram 

suspensos.” – apresentaram somente o 

HOLERITE referente ao mês de MAR/2020 
não atendendo ao item 4.1.3.4.3. a1). 

Anexar outros documentos probatórios 
conforme o item 4.1.3.4.3. j1) 

22020 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Itens em desacordo com o edital: 

 
1- Não foi apresentado o extrato do 

PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 

edital; 
2- Foi apresentado pela aluna o 

comprovante de rendimentos (não 
necessário), porém, não apresentou a 

DIRFP, conforme os itens 4.1.3.4.1 ou 
4.1.3.4.1.1 do edital; 

3- Foram encontrados empresas em nome 

dos pais da aluna, portanto, os valores de 
créditos recebidos na sua conta bancária 

através do CNPJ do seu pai, deverão ser 
considerados como renda da aluna, por 

favor, alterar os valores; 

4- Valores alterados na renda da aluna, 
tendo em vista o correto cálculo médio dos 

valores: 
Previdência de 34,65 para 57,20 

IR de 55,96 para 0 (não há imposto de 
renda retido  no holerite) 

Renda Líquida de 690,29 para 724,24 

22036 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 

A aluna será desclassificada mediante o 
item 2.1.d) com rendimento domiciliar que 

ultrapassa o valor da renda “per capita” 

médio mensal (Renda Familiar Mensal “Per 
Capita”) igual ou inferior a R$ 1.439,00 

(mil, quatrocentos e trinta e nove reais). 
Não foram apresentados os seguintes 

documentos: 1) Número e extrato do 
PIS/PASEP da Mãe (item 4.1.3.3); e, 2) 

Contrato de estágio com indicação do 

valor da bolsa auxílio (item 4.1.3.4.3.b1). 



documentalmente 

22049 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

• Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

01- Declaração de isenção da DIRPF não é 
um documento válido para este edital. 

02- Faltaram as DIRPF  do aluno, do pai e 

da mãe, conforme item 4.1.3.4.1  do 
edital. 

22078 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Ausência da DIRPF. 
 

Apresentar Declaração do proprietário do 
imóvel confirmando a residência, com 

firma reconhecida 

em cartório, acompanhada de um dos 
comprovantes de conta de água, gás, 

energia 
elétrica ou telefone em nome do 

proprietário do imóvel; 

22123 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Os seguintes itens do edital não foram 

cumpridos: 

 
1. A Declaração de Imposto de Renda do 

solicitante é do ano calendário 2018, em 
descordo com o item 4.1.3.4.1 do edital; 

2. Não foi apresentado a Declaração de 

Imposto de Renda da mãe da solicitante 
conforme item 4.1.3.4.1 do edital; 

3. Apresentado número do PIS/PASEP do 
solicitante, falta extrato conforme item  

4.1.3.3 do edital; 

4. Não foi apresentado extrato do 
PIS/PASEP ou certidão negativa da mãe do 

solicitante conforme item  4.1.3.3 do 
edital; 

5. Não foram apresentados extratos 
bancário do solicitante nem da mãe da 

solicitante conforme item 4.1.3.4.2 do 

edital; 
6. Foi apresentado apenas dois meses de 

comprovante de depósito de pensão da 
mãe da solicitante em desacordo com o 

item 4.1.3.4.3 subitem "d". 

7. Relatório médico está em desacordo 
com o edital no item 4.1.3.6 subitem "f"; 

8. Aluna apresentou Histórico Escolar do 



ensino médio, por ter estudado em escola 

pública, porém, essa pontuação 

diferenciada somente será acrescida para 
alunos que estão matriculados no 1º ano 

no curso de graduação em 2020 (aluna é 
estudante do 2º ano), conforme item 

4.1.3.6, letra h, do edital; 
 

Referente a renda dos integrantes do 

grupo familiar: 
 

9. Alterado os valores da renda informados 
pela solicitante (de acordo com a média 

dos 3 últimos holerites apresentados): 

Alterado a renda Bruta média do 
solicitante de 7503,88 para 7598,54 

Alterado o total de descontos da 
previdência social de 676,00 para 716,96 

Alterado o total de descontos de IRPF de 
634,74 para 623,47 

Renda líquida média alterado de 6193,14 

para 6258,11 
10. Alterado os valores da renda 

informados pela solicitante, de sua mãe 
(de acordo com a média dos 2 últimos 

comprovantes apresentados): 

Valor médio da renda: 1098,85. 
11. Renda "per capita" superior ao exigido 

no edital, conforme item 2.1, letra d. 
12- Apresentou documento indevido: no 

lugar da CTPS da mãe da aluna, foi 
anexado seu comprovante de pensão. 

22126 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo com edital: 

 
1- O contrato de financiamento deverá ser 

anexado por inteiro. 

 
Aluno: 

1- Os extratos bancários não possuem 
nome do correntista, como também, é 

necessário o extrato discriminado. E ainda, 

enviar dos meses de 02, 03 e 04, 
conforme item 4.1.3.4.2 do edital; 

2- Não foi apresentado o número e extrato 
do PIS/PASEP ou Declaração Negativa de 

Inscrição do PIS/PASEP, conforme item 
4.1.3.3 do edital; 

3- Não foi apresentado a DIRFP e recibo 

de entrega, conforme itens 4.1.3.4.1 ou 
4.1.3.4.1.1 do edital; 

 
Mãe do aluno: 

1- Não foi apresentado o número e extrato 

do PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 
edital; 

2- A DIRPF apresentada foi do ano de 
2019, em descordo c o item 4.1.3.4.1 do 

edital; 
3- Os extratos bancários não possuem 

nome do correntista, como também, é 

necessário o extrato discriminado. E ainda, 
enviar dos meses de 02, 03 e 04, 

conforme item 4.1.3.4.2 do edital; 
4- Não foi possível conferir os 

rendimentos, uma vez q, faltou o holerite 



do salário do mês 02, apresentado 

somente o do adiantamento, conforme 

item 4.1.3.4, letra "a", do edital, 
 

Pai do aluno: 
1- Não foi apresentado o número e extrato 

do PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 
edital; 

2- Na CTPS apresentada faltou a folha em 

branco, subsequente ao último registro de 
contrato de trabalho, conforme item 

4.1.3.2 do edital; 
3- A DIRPF apresentada foi do ano de 

2019, em descordo c o item 4.1.3.4.1 do 

edital; 
3- Os extratos bancários não possuem 

nome do correntista, como também, é 
necessário o extrato discriminado. E ainda, 

enviar dos meses de 02, 03 e 04, 
conforme item 4.1.3.4.2 do edital; 

4- Renda média líquida foi alterada, 

conforme valores indicados nos 
comprovantes de recebimento de R$ 4400 

p R$ 5338,96. 



22204 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

4.1.3.4.1. Apresentar declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física ref. ano 

calendário 2019, acompanhado de recibo 
de entrega., ou declaração zerada também 

acompanhada de recibo de entrega  
(4.1.3.4.1.1.) 

4.1.3.4.2.. Apresentar extratos de conta 
bancária ou Declaração negativa de conta 

bancária. 

Documentos do Pai: 
4.1.3.1. - Apresentar CPF. 

4.1.3.2. Apresentar CTPS (ou Declaração 
Negativa de Emissão de CTPS). 

4.3.3. Número e extrato do PIS/PASEP. 

4.1.3.4.1. Apresentar declaração de 
imposto de renda ano calendário 2019, 

bem como recibo de entrega. 
4.1.3.4.2. Apresentar extratos bancários 

dos últimos 3 meses. 
4.1.3.6.i) Esclarecer se paga pensão 

alimentícia. Se Sim, alterar no formulário 

onde consta Não. Anexar também a 
sentença judicial que determinou o 

pagamento da pensão.  Os pagamentos 
estão comprovados no Demonstrativo de 

Pagamentos. 

Documentos da mãe: 
4.1.3.4.1. Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física ref. ano calendário 
2019, acompanhado de recibo de entrega . 

4.1.3.4.2. - Extratos bancários de Lídia 
Ludmila - esclarecer créditos em c/c 

recebidos através de TEDs e depósitos , e 

incluir  no quadro de Comprovação 
Situação Econômica do aluno e do Grupo 

Familiar.  
Documentos  

4.1.3.3. Extrato do Pis 

4.1.3.4.1.Apresentar Declaração Imposto 
Renda P.Física bem como recibo de 

entrega, ref. ano calendário 2019. 
4.1.3.4.2.Apresentar extratos bancários 

dos últimos 3 meses ou Declaração 

Negativa de Conta Bancária.  
 

 
 

 
 



22209 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos: 

SOLICITANTE : 1) Todos do grupo familiar 
maiores de 18 anos devem apresentar a 

última Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física – DIRPF, correspondente ao 

exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 
acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 
caso (item 4.1.3.4.1). O rendimento 

domiciliar “per capita” médio mensal 
declarado, não é compatível com as 

entradas que constam nos extratos 

bancários apresentados. Desconsiderar 
histórico escolar válido para alunos 

egressos em 2020, solicitante cursa a 2ª 
série em 2020.(item 4.1.3.5).MÃE: 1) 

Todos do grupo familiar maiores de 18 
anos devem apresentar a última 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física – DIRPF, correspondente ao 
exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 

caso (item 4.1.3.4.1); 2) Número e extrato 
do PIS/PASEP  de todos os componentes 

do grupo familiar (item 4.1.3.3) - foi 
apresentado somente o número; e, 3) 

Documentos referentes à atividade 
exercida -  Contrato de estágio com 

indicação do valor da bolsa auxílio (item 

4.1.3.4.3.).   
PADRASTO: 1) Todos do grupo familiar 

maiores de 18 anos devem apresentar a 
última Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física – DIRPF, correspondente ao 

exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 
acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando for o 

caso (item 4.1.3.4.1);   2) Número e 

extrato do PIS/PASEP  de todos os 
componentes do grupo familiar (item 

4.1.3.3) - foi apresentado somente o 
número; 3) Extratos bancários dos últimos 

três meses ao da inscrição (item 4.1.3.4.2) 
- não foi apresentado o mês de 

fevereiro/2020; e, 4) Documentos 

referentes à atividade exercida -  Contrato 
de estágio com indicação do valor da bolsa 

auxílio (item 4.1.3.4.3.).   
A solicitante não lançou os membros da 

família no campo de 'Comprovação da 

situação econômica do aluno e membros 
do grupo familiar' para efeito de cálculos. 

22212 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

Ausência da página em branco 
subsequente ao ultimo registro na Carteira 

de Trabalho (CTPS). 

Três últimos contracheques (apresentou 
01/2020,02/2020) 



apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

22227 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Os seguintes itens não foram cumpridos 

de acordo com o edital: 
 

1- Não foram apresentadas as CTPS's da 
aluna e da mãe, ou Declaração Negativa 

de Emissão de CTPS, conforme item 

4.1.3.2 do edital; 
2- Não foram apresentados os PIS/PASEP, 

bem como seus extratos, da aluna e da 
mãe, ou Declaração Negativa de Inscrição 

do PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 
edital; 

3- O extrato bancário apresentado da 

aluna foi apenas do mês 04/20, e não foi 
apresentado os extratos bancários da mãe, 

ou Declaração Negativa de Conta Bancária, 
em desacordo com o item 4.1.3.4.2 do 

edital; 

4- Não foram apresentados os três últimos 
comprovantes de recebimento de bolsa 

auxílio de estágio da solicitante (aluna), 
conforme item 4.1.3.4.3 subitem b. 

5- A DIRPF apresentada pela mãe da 
aluna, que é sua dependente, refere-se ao 

exercício de 2019, ano-calendário 2018, 

em desacordo com o item 4.1.3.4.1 do 
edital; 

6- Apresentação de documentos indevidos 
no item "Documentação do grupo 

familiar", onde deveria ter sido anexado a 

CTPS da mãe da aluna, foi anexado sua 
DIRPF. 

22234 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos:  
MÃE:  1)  Número e extrato do 

PIS/PASEP  de todos os componentes do 
grupo familiar (item 4.1.3.3); 2) Extratos 

bancários dos últimos três meses ao da 
inscrição (item 4.1.3.4.2);  e, 3) 

Documentos referentes à atividade 

exercida - Pensionista (item 4.1.3.4.3.d). 



22258 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos: 1) Todos do grupo familiar 

maiores de 18 anos devem apresentar a 
última Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física – DIRPF, correspondente ao 
exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 

caso (item 4.1.3.4.1); A Solicitante 
apresentou os comprovantes salariais 

somente de março e abril/2020; 3) 
Documentos referentes à atividade 

exercida (item 4.1.3.4.3.d) - A Mãe 

apresentou os comprovantes de 
recebimento de aposentadoria ou pensão 

somente de fevereiro e abril/2020. As 
entradas que constam nos extratos 

bancários apresentados não são 
compatíveis ao rendimento domiciliar “per 

capita” médio mensal declarado. Corrigir o 

preenchimento do item "logradouro" na 
etapa de Comprovação de endereço 

residencial do grupo familiar. 

22276 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna será desclassificada, pois não 
foram apresentados os seguintes 

documentos: 1) Número e extrato do 
PIS/PASEP (item 4.1.3.3);  e, 2) Todos do 

grupo familiar maiores de 18 anos devem 
apresentar a última Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física – DIRPF, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-
calendário de 2019 (item 4.1.3.4.1) - A 

Solicitante apresentou somente o recibo 
de entrega. Os extratos bancários dos 

últimos três meses ao da inscrição 

apresentados pelo Padrasto demonstra 
entradas incompatíveis ao rendimento 

domiciliar “per capita” médio mensal 
declarado e o Auxílio Emergencial 

constante no extrato bancário da Mãe não 

fora declarado para composição do 
rendimento domiciliar “per capita” médio 

mensal. 



22283 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo com o edital: 

 

Aluna: 
1- Não apresentou a DIRFP, conforme 

itens 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 do edital; 
2- Os extratos bancários não estão claros, 

e não estão na ordem cronológica, por 
favor, anexar extratos bancários dos 

meses 02, 03 e 04, conforme item 

4.1.3.4.2 do edital; 
 

Irmão da aluna: 
1- A certidão negativa de rendimentos do 

irmão da aluna deverá ter a assinatura do 

responsável (pai ou mãe), conforme item 
4.1.3.5 do edital. 

 
Mãe da aluna: 

1- Foram apresentados o comprovante de 
rendimentos do imposto de renda (não 

necessário) e o recibo de entrega da 

declaração de imposto de renda, porém, é 
necessário a entrega da própria DIRFP, 

conforme item 4.1.3.4.1 do edital; 
2- Os valores da renda foram alterados, 

tendo em vista o correto cálculo da média 

dos valores da renda bruta, previdência e 
IR, conforme itens 4.1.1.1.1 e 4.1.1.1.2 : 

Renda bruta de 3800 para 3823,26 
Previdência de 350 para 351,23 

IR de 160 para 161,71 
Renda líquida de 3290 para 3310,32 

 

Pai da aluna: 
1- Foram apresentados o comprovante de 

rendimentos do imposto de renda (não 
necessário) e o recibo de entrega da 

declaração de imposto de renda, porém, é 

necessário a entrega da própria DIRFP, 
conforme item 4.1.3.4.1 do edital; 

2- Os valores da renda foram alterados, 
tendo em vista o correto cálculo da média 

dos valores da renda bruta, previdência e 

IR, conforme itens 4.1.1.1.1 e 4.1.1.1.2 : 
Renda bruta de 6470 para 6463,17 

Previdência de 490 para 662,87 
IR de 380 para 385,07 

Renda líquida de 5600 para 5415,23 

22286 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

O aluno não informou o rendimento bruto 
e os documentos informados não 

permitem fazer a inferência de seu 
rendimento bruto 

Não apresentou a DIRPF de nenhum dos 

membros familiares (itens 4.1.3.4.1 e 
4.1.3.4.1.1); 

Apresentar documento que comprova a 
residência com imagem mais nítida; 



22291 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Os seguintes itens não foram satisfeitos: 

 

1. De acordo com o registrado no sistema 
da faculdade, a aluna ingressou pela lista 

"geral", a informação deve ser corrigida. 
2. Não foi apresentado o extrato do PIS 

(apresentado apenas o número) da mãe e 
do pai da solicitante (aluna), em 

desacordo com o item 4.1.3.3 do edital; 

 
As seguintes alterações no cálculo de 

renda foram realizadas: 
 

3. Sra Ana Rita Borges 

Renda Média Bruta alterada de R$1180,00 
para R$1256,30 

Previdência Social alterada de R$100,00 
para R$95,80 

IRPF Descontado mantido em R$ 0,00 
Renda Líquida Média alterada de 

R$1000,00 para R$1160,50 

 
4 Ailton Lima: 

Renda Média Bruta alterada de R$3000,00 
para R$3667,31 (renda média conforme 

extratos bancários)  

 
Apresentou documentos indevidos: 

documentos do pai e mãe juntos c os da 
aluna. 

22295 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

A aluna será desclassificada devido a: 1) O 

rendimento domiciliar “per capita” médio 
mensal declarado não é compatível com as 

entradas que constam nos extratos 

bancários apresentados; 2) Todos do 
grupo familiar maiores de 18 anos devem 

apresentar a última Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física – DIRPF, 

correspondente ao exercício de 2020, ano-

calendário de 2019, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1) - Do grupo familiar, foram 
apresentados comprovantes de 

inexistência de DIRPF nas bases da 

Receita Federal; 3) Extratos bancários dos 
últimos três meses ao da inscrição (item 

4.1.3.4.2) - Dos pais, foram apresentados 
somente os extratos referentes aos meses 

de março e abril/2020; e, 4) Documentos 

referentes à atividade exercida (item 
4.1.3.4.3.e) - Dos pais, foram 

apresentados somente os extratos 
referentes aos meses de março e 

abril/2020. A aluna assinalou a opção de 
"ingressante por cota social", no entanto 

em sua matrícula consta ingresso na cota 

geral. 



22297 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 

•Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Faltaram as DIRPF da aluna, do pai e da 

mãe, foram entregues apenas os recibos. 

Faltou esclarecimentos sobre depósitos na 
conta da aluna que não conferem com a 

renda declarada. 
Na declaração negativa de rendimentos do 

irmão faltou a assinatura do mesmo. 

22314 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Os seguintes itens do edital não foram 
satisfeitos/atendidos: 

 
1. Não foi apresentado PIS/PASEP ou 

certidão negativa do solicitante (aluno) 

nem do cônjuge, conforme item  4.1.3.3 
do edital; 

2. Não foi apresentada a Declaração de 
Imposto de Renda -DIRPF- do Solicitante 

(aluno) conforme item 4.1.3.4.1 do edital; 

3. Foi apresentado o extrato bancário de 
apenas um mês do solicitante (aluno), em 

desacordo com o item 4.1.3.4.2 do edital; 
4. Não foi apresentado o extrato bancário 

cônjuge, em desacordo com o item 
4.1.3.4.2 do edital; 

5. Não foi apresentado os três últimos 

contracheques do cônjuge, uma vez que, a 
suspensão do trabalho somente ocorreu 

no mês 05, é necessário os holerites dos 
meses 02, 03 e 04, conforme item 

4.1.3.4.3 subitem "a" do edital; 

6. Foi apresentado os holerites da aluna 
dos meses 01, 02 e 03, um vez que, a 

suspensão do trabalho somente ocorreu 
no início de maio, faltou o holerite do mês 

04, conforme item 4.1.3.4.3, letra a, do 

edital; 
7. Faltou inclusão do filho na situação 

econômica da família, bem como, sua 
Declaração Negativa de Rendimentos, 

conforme item 4.1.3.5 do edital. 
 

Os seguintes documentos foram entregues 

de local indevido: 
 

8. Certidão de nascimento do filho junto 
aos documentos do solicitante (aluno) 

9. CHN do cônjuge junto aos documentos 

do solicitante (aluno) 
10. Comprovante de endereço junto aos 

documentos do solicitante (aluno) 
11. Contracheque do solicitante junto aos 

documentos de identificação do solicitante 
(aluno) 

12. CTPS do cônjuge junto aos 

documentos do solicitante (aluno) 
13. DIRPF do cônjuge junto aos 

documentos do solicitante (aluno) 
 

 



As seguintes alterações no cálculo da 

situação econômica foram realizadas: 

 
14. Situação do solicitante 

Renda bruta média alterada de 2000 para 
2208,50 

Contribuição para INSS alterado de 140,29 
para 151,08 

IRPF alterado de 1227,60 para ZERO 

Renda Liquida Média alterada de 632,11 
para 2057,42 

 
15. Situação do cônjuge não pode ser 

conferida por falta dos contracheques. 

22325 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Membros apresentaram declaração 

negativa de rendimentos, é somente para 

menores de idade; 
Não apresentou PIS/PASEP do membro 

familiar (mãe); o aluno solicitante deve 
apresentar esclarecimentos quanto aos 

valores de entrada referente aos extratos 

da mãe que viabilizem uma melhor analise 
por parte da comissão. 

22337 Classificado     

22340 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

O aluno deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 
 

- Comprovante de residência (item 
4.1.2.3) - o comprovante apresentado não 

está no nome de um dos indicados no 

grupo familiar. 
- PIS / PASEP (item 4.1.3.3)  

- DIRPF (item 4.1.3.4.1)  

22341 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 

apresentou página do último registro (se 
houver) e/ou folha em branco 

subsequente da CTPS dos componentes do 
grupo familiar. 

2 - Conforme item 4.1.3.3 - Falta número 

e extrato do PIS/PASEP ou declaração 
negativa de inscrição no PIS/PASEP (anexo  

3 - Conforme itens 4.1.1.1. e  4.1.1.1.1. - 
Falta preencher valor da Média de Renda 

Bruta e Renda Liquida Média de acordo 

com os comprovantes de bolsa auxílio. 



22348 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1. A aluna preencheu ter ingressado por 

cota social, porém diverge de sua situação 

cadastral na faculdade que consta como 
entrada pela lista "geral", a informação 

deve ser corrigida; 
2. Aluna apresentou Histórico Escolar, 

comprovando ter estudado o Ensino Médio 
em escola pública, porém, essa opção é 

apenas p alunos q estão cursando o 1º 

ano em 2020, conforme item 4.1.3.6, letra 
"h", do edital. A informação deve ser 

corrigida. 
3. Aluna preencheu número do RG errado. 

Corrigir informação. 

4. Aluna preencheu número do CPF da 
mãe errado. Corrigir informação. 

4. Valor da renda média da aluna seria no 
valor de 1945,08, conforme extrato do 

FGTS. Portanto, alterar o valor ou 
apresentar contracheques para confirmar 

cálculos referentes a rendimentos 

conforme item 4.1.3.4.3 e do edital; 
5. Recalculado o rendimento  de R$1000 

para R$1655 (média de valores do crédito 
recebidos em conta bancária) de acordo 

com os documentos apresentados e o item 

4.1.1.1.1 do edital; 

22373 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 
fase de recurso: 

 

No campo Ingressante por cota social? do 
formulário consta como sim e Relatório 

Interno consta não. 
 

Número e extrato do PIS/PASEP de 

TODOS os componentes do grupo familiar 
conforme o item 4.1.3.3; 

 
Segundo 4.1.1.1. Deverão ser computados 

os rendimentos de qualquer natureza 

percebidos pelos membros do grupo 
familiar, a título regular ou eventual; 

 
Contrato de compra e venda do 

proprietário do imóvel locado não mostra a 
localização do mesmo; 

 

Comprovante não contextualiza conforme 
aos subitens  4.1.2.3. do edital; 

 
Comprovante do locador está em seu 

próprio endereço não do imóvel dos 

residentes do grupo familiar; 
 

Declaração de próprio punho sobre a 
moradia locada está desacordo ao item 

4.1.2.3. “c.)”  do edital;  
 

4.1.2.3. PARA COMPROVAÇÃO DO 

ENDEREÇO RESIDENCIAL DO GRUPO 
FAMILIAR de acordo com o subitem 

“b.)”  Contrato de aluguel em vigor, com 
firma do proprietário do imóvel 

reconhecida em cartório, acompanhado de 



um dos comprovantes de conta de água, 

gás, energia elétrica ou telefone em nome 

do proprietário do imóvel; OU  
 “c.)”  Declaração do proprietário do 

imóvel confirmando a residência, com 
firma reconhecida em cartório, 

acompanhada de um dos comprovantes de 
conta de água, gás, energia elétrica ou 

telefone em nome do proprietário do 

imóvel; 
 

4.1.3.6. “c) “Contrato e último 
comprovante de pagamento de imóvel 

residencial locado e utilizado como 

moradia do grupo familiar, quando for o 
caso; 

 
Para atender ao item 4.1.3.4.2 do edital, 

deverão ser anexados três extratos 
bancários com banco e titular da conta 

identificada dos membros do grupo 

familiar; 

22381 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

 
O documento enviado para identificação 

do solicitante é de péssima qualidade, 
encaminhar no formato foto. 

Conforme item 4.1.3.2. - Não apresentou 
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 

Social) ou Declaração Negativa de CTPS 

(Anexo IV) da esposa.  

22385 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

 Do aluno 
4.1.3.2. CTPS - apresentar folha de 

registro se houver e a página subsequente 
em branco, a fim de comprovar que o 

registro apresentado é o último registro da 
CTPS. 

Do irmão: 

4.1.3.2. CTPS: apresentar folha de registro 
(se houver) e página subsequente em 

branco, a fim de comprovar que o registro 
apresentado é o último registro da CTPS. 

Da mãe: 

4.1.3.2. CTPS: apresentar folha de registro 
(se houver) e página subsequente em 

branco, a fim de comprovar que o registro 
apresentado é o último registro da CTPS. 



22389 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Orientações ao aluno; 

- Extrato bancário apresentado pela aluna 

não possui identificação de banco, dados 
da conta e titular da conta. Não 

atendendo, porém, ao item 4.1.2.3 leta “g” 
do edital. Providenciar extrato bancário; 

-DIRF da aluna e da avó não atendem ao 
item 4.1.3.4.1 do edital por não anexar 

recibo de entrega à Receita Federal 

conforme cita o item no Edital. 
Providenciar os recibos de ambas; 

- A avó da aluna não atende ao item 
4.1.3.4.3 letra “a” do edital por não anexar 

qualquer dos comprovantes citados no 

referido item; Providenciar comprovantes 
conforme é descrito; 

22391 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Faltaram: 
4.1.3.4. Declaração IRPF - da mãe e da 

aluna.  Só apresentou os recibos de 

entrega. 
4.1.3.4.3.b2) Comprovante pagamento 

bolsa estágio. Só foi apresentado um 
comprovante. Entregar comprovantes de 

março e abril.  

Obs.: Foi corrigido o valor da renda bruta 
da aluna conforme contrato de estágio. 

22400 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Comprovação de residência: Contrato de 
aluguel sem firma reconhecida do 

proprietário.  

 
Apresentar os extratos bancários dos 

últimos 3 meses. 

22420 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Renda  não condiz com documentação 
apresentada. Fornecer extratos bancários 

dos últimos 3 meses e Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). 

 

Ausência de nº e extrato do PIS/PASEP, 
DIRPF ou DIRPF"zerada" e extratos 

bancários dos últimos 3 meses. 
 

Ausência da DIRPF e extratos bancários. 



22422 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Faltou: 

4.1.3.2. - CTPS do aluno. 

4.1.3.3. - PIS/PASEP do aluno. 
Aluno não preencheu a renda bruta média  

Aluno não assinou Anexo VI - Declaração 
Negativa de Conta Bancária 

 
Inconsistências: 

DIRPF do pai não consta seus rendimentos 

de aposentadoria e sua conta bancária. 
Faz-se necessário(recomenda-se) a 

retificação da DIRPF para a inclusão da 
aposentadoria. 

Os valores depositados na conta bancária 

do pai não foram justificados e não 
constaram do cálculo do Valor médio da 

renda. Devem ser justificados e, conforme 
o caso, constar da DIRPF e compor o Valor 

médio da renda. 

22424 Classificado     

22426 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

subitem 6.2.2 

22427 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Anexar novamente extratos bancárias da 
aluna solicitante, pois não foi possível abrir 

o documento para análise; 
Solicitamos maiores esclarecimentos 

referente aos membros familiares 

(primos);  

22430 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Resta que apresentem a folha de 
qualificação da CTPS, conforme subitem 

4.1.3.2 do Edital. 
A Declaração Negativa de Rendimentos 

não está preenchida adequadamente nos 

termos do subitem 4.1.3.5 do Edital, pelos 
seguintes motivos: 

1) A assinatura na Declaração Negativa de 
Rendimentos, não é idêntica a assinatura 

constante no documento oficial 
apresentado. 

2) A idade inserida na Declaração Negativa 

de Rendimentos não corresponde a dos 
integrantes menores de 18 anos. 

A Declaração Negativa de Inscrição no 
PIS/PASEP não está preenchida 

adequadamente nos termos do subitem 

4.1.3.3 do Edital, pelo motivo a seguir 
apresentado: 

1) A assinatura não é idêntica a assinatura 
constante no documento oficial 

apresentado.   



22436 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO 

 

Providenciar as documentações para 
serem entregues na fase de recurso. 

 
Extrato bancário ou declaração negativa 

de conta bancária da aluna conforme o 
item 4.1.3.4.2 do edital. 

 

Relatório médico superior a 6 meses; o 
relatório deverá atender os requisitos do 

item 4.1.3.6. f) ; 
( Aluna teve sua consulta 14/04/2020 

desmarcada pelo SUS devido a Pandemia ) 

22439 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 

•Não tem RFMF inferior ao limite (R$ 

1.439,00) 

22441 Classificado     

22445 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

subitem 6.2.2 

22447 Classificado     

22449 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO 
Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 
- Aluna não atende ao item 4.1.3.3 do 

edital por não fornecer extrato de 

PIS/PASEP;Providenciar. 
Segundo a observação deixada pela aluna:  

* Eu e meu irmão recebemos uma pensão 
alimentícia do nosso pai na importância de 

R$200,00, valor total o qual é dado a mim, 

assim como diz na declaração anexada, 
porém esse valor é dividido entre nós 

conforme as nossas demandas. *  
Esta declaração de próprio punho não será 

aceita conforme 4.1.3.4.3 i1), podendo ser 

aceitos outros documentos através do item 
4.1.3.4.3 j1);  

 
Em razão da idade (declaração de negativa 

de rendimento somente para menores) , a 
mãe da aluna não se encaixa na faixa 

etária citada no item 4.1.3.5, portanto não 

atendem ao item deste edital;  
 

Para atender o item 4.1.3.4.2 do edital, 
fornecer um extrato das contas bancárias 

em que o Padrasto seja o titular (Pessoa 

Jurídica) ; 
 

Alterar a renda do conforme as entradas 
do extrato bancário; 

 
Solicito mais informações quando 

confrontadas as transferências recebidas 

pela conta do padrasto não são 
encontradas na conta da aluna. 

 
Corrigir a data de nascimento preenchido 

incorretamente. 

 
falta preencher o CPF no formulário como 

consta no RG. 



 falta preencher o CPF no formulário como 

consta no RG. 

22466 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos:  A Mãe não apresentou os 
três últimos contracheques que 

demonstrem os descontos declarados 
(previdência e IRPF). A Avó da solicitante 

não consta na lista de componentes do 

grupo familiar, no entanto aparece na 
DIRPF da Mãe como dependente, com 

recebimento de benefício da previdência 
social.  

22468 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

 Não apresentou documentação que 

comprove situação diferenciada por 
membro estudar na FMU pelo Prouni; 

22491 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

O aluno deixou de apresentar os seguintes 

documentos: 
 

- DIRF Ingrid e Gustavo (item 4.1.3.4.1 do 
Edital) 

- PIS e respectivo extrato ou declaração 
negativa  (item 4.1.3.3 do Edital)  

- Extrato do PIS Ingrid (item 4.1.3.3 do 

Edital) 
- Extrato bancário do aluno ou declaração 

negativa (item 4.1.3.4.2 do Edital) 



22495 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.1. - Verificar o 

preenchimento do endereço  informado no 

campo logradouro e completar, pois 
diverge do comprovante de endereço 

anexado. 
2 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 

Não apresentou Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 da aluna. 
3 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Falta 

extrato bancário referente a 
fevereiro/2020 para completar os últimos 3 

meses ao da inscrição e os extratos 

bancários dos últimos 3 meses. 
4 - Conforme item 4.1.1.1. e  4.1.1.1.1. - 

Verificar valor da Média de Renda Bruta, 
Média de Previdência e IRPF- valor 

declarado divergente da média dos 
comprovantes. 

 

22530 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 
apresentou o extrato do PIS/PASEP. 

2 - Conforme item 4.1.3.4.1 - Não 

apresentou o recibo de entrega à Receita 
Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, correspondente 
ao exercício de 2020, ano-calendário de 

2019. 
3 - Conforme itens 4.1.1.1, 4.1.1.1.1 e 

4.1.3.4.3  j2)- Não apresentou 

esclarecimento sobre os depósitos e 
transferências constante nos extratos 

bancários anexados. 

22555 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos: PAI: 1) Extratos bancários 
dos últimos três meses ao da inscrição 

(item 4.1.3.4.2); e, 2) Documentos 

referentes à atividade exercida (item 
4.1.3.4.3). A renda do Pai não foi 

lançada  no campo de 'Comprovação da 
situação econômica do aluno e membros 

do grupo familiar'. 

22565 Classificado     

22581 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Resta que apresentem a Declaração de 

Imposto de Renda, visto que 
apresentaram somente os recibos das 

declarações. Subitem 4.1.3.4.1 do Edital. 

Obs. O Histórico escolar não será 
considerado, para fins de obtenção de 

pontuação, tendo em vista que a mesma 
somente será acrescida para alunos 

matriculados no primeiro ano do curso de 
graduação em 2020. Subitem 4.1.3.6 do 

Edital. 



22590 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Documentos indevidos: 

1) Comprovantes de PIS/PASEP inválidos. 

 
Informações/Documentos faltantes: 

1) Aluna tem que preencher no formulário 
"comprovação da situação econômica do 

aluno e membros do grupo familiar" dos 
demais membros da família (só preencheu 

do pai, portanto faltou da aluna e da 

mãe); 
2) Faltou o item 4.1.3.3. do edital, 

PIS/PASEP da aluna, da mãe e pai; 
3) Faltou o item 4.1.3.4.3. do edital, 

comprovação de rendimentos da aluna e 

da mãe. 
4) Justificar os créditos na conta bancária 

da mãe e do pai. 
 

Correções efetuadas: 
1) Foi alterado a renda bruta, previdência 

oficial e IRRF descontado do pai, por 

receber horas extras. Renda bruta mensal: 
de R$ 1.844,00 para R$ 3.442,72; 

Previdência: de R$ 281,48 para 352,49 e 
IRRF de R$ 66,28 para R$ 53,61. 

22591 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Itens em desacordo com o edital: 

 
1- O número do RG da aluna foi informado 

errado no processo. 
2- Não foram apresentados os números e 

extratos do PIS/PASEP da aluna e da mãe, 

bem como, nenhuma Declaração Negativa 
de Inscrição do PIS/PASEP, conforme item 

4.1.3.3 do edital; 
3-  Não foram apresentados os extratos 

bancários da aluna e da mãe, bem como, 

nenhuma Declaração Negativa de Conta 
Bancária, conforme item 4.1.3.4.2 do 

edital; 
4- Não foram apresentados as DIRPF's da 

aluna e da mãe, conforme itens 4.1.3.4.1 

e/ou 4.1.3.4.1.1 do edital; 
5- A aluna informa que não possui 

rendimentos, porém, não apresentou a 
Certidão Negativa de Rendimentos, 

preenchida e assinada, conforme item 
4.1.3.5 do edital; 

6- A mãe da aluna é autônoma, porém, 

não apresentou nenhum documento 
válido, conforme item 4.1.3.4, letra "e" do 

edital. Foi anexado uma tela informando a 
aprovação do recebimento do auxílio 

emergencial, porém, não comprova quem 

é o beneficiário, bem como, o valor a ser 
recebido. 

22596 Classificado     

22616 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

A aluna será desclassificada devido a: 1) O 
rendimento domiciliar “per capita” médio 

mensal declarado não é compatível com as 

entradas que constam nos extratos 
bancários apresentados. 



pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

22633 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Resta a apresentação da Declaração 

Negativa de Rendimentos (Anexo II) , 
conforme disposto no subitem 4.1.3.5 do 

Edital. 

22637 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 

renda ultrapassa o rendimento domiciliar 

“per capita” médio mensal (Renda Familiar 
Mensal “Per Capita”) igual ou inferior a R$ 

1.439,00 (mil, quatrocentos e trinta e nove 

reais) conforme item 2.1.d) . 

22639 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 
Não apresentou Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 
"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 do aluno e 

da mãe. 
2 - Conforme item 4.1.3.4.2 - Faltou 

extratos bancários para completar os 
últimos 3 meses - aluno e os 3 últimos 

extratos bancários do pai.  
3 - Conforme item 4.1.3.3 - Falta número 

e/ou extrato do PIS/PASEP da mãe. 

4 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar 
valor da Média de Renda Bruta - valor 

declarado está divergente da média dos 
comprovantes de extratos bancários dos 

últimos 3 meses - mãe, verificar ausência 

de preenchimento e comprovação de 
renda, dos últimos 3 meses do pai, 

conforme CTPS. 
5 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar 

valor da Média de Previdência e IR - 

verificar ausência de preenchimento e 
comprovação de renda, dos últimos 3 

meses da mãe e do pai conforme CTPS. 

22644 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

O aluno será desclassificado pois não 

foram apresentados os seguintes 

documentos:  mãe não apresentou página 
de qualificação civil) conforme (item 

4.1.3.2) -  A mãe não apresentou número 
e extrato do PIS/PASEP conforme item 

4.1.3.3)-;  a mãe não apresentou o recibo 

da entrega  DIRPF  conforme item 
4.1.3.4.1.  O solicitante  assinalou a opção 

de "não possui rendimentos", no entanto 
nos extratos bancários apresentados 

constam entradas nos meses de fevereiro 
e abril/2020 (Bradesco). Corrigir o 

preenchimento do item "logradouro" na 

etapa de Comprovação de endereço 
residencial do grupo familiar. 



22682 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

 

Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 
Aluna é necessário a cópia da Declaração 

do IRPF ( DIRPF ) com respectivo Recibo 
pois vai comprovar a renda, conforme item 

4.1.3.4.1 do edital; ou no caso de não ter 
renda a ser declarada, a aluna deve: 

Apresentar uma DIRPF nos moldes do item 

4.1.3.4.1.1.(“zerada”). Para fazer a 
declaração é necessário baixar o programa 

da declaração no site da receita, preencher 
todos os campos e no campo renda deixar 

zerado. 

Mãe: é necessário a cópia da Declaração 
do IRPF ( DIRPF ) com respectivo Recibo 

pois vai comprovar a renda, conforme item 
4.1.3.4.1 do edital; 

Pai é  necessário a cópia da Declaração do 
IRPF ( DIRPF ) com respectivo Recibo pois 

vai comprovar a renda, conforme item 

4.1.3.4.1 do edital; 
 

Renda média per capita superior ao item 
2.1 d). 

negativa de cota bancária (Anexo IV) do 

Edital. Providenciar esta documentação; 
- Providenciar extrato PIS/PASEP do pai  e 

da mãe da aluna conforme especifica o 
item 4.1.3.3 do edital; 

- Aluna apresentou declaração negativa de 
rendimentos, porém, esta não atende aos 

requisitos do item 4.1.3.5 do edital por 

estar fora da fixa etária especificada; 

22715 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Aluna deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 

 
- Extrato bancário da  Mãe, o arquivo do 

extrato apresentado possui senha não foi 
possível visualiza-lo  (item 4.1.3.4.2  do 

Edital) 

- A aluna deverá incluir os rendimentos da 
mãe na comprovação da situação 

econômica do grupo familiar 
- Extrato PIS / PASEP - (item 4.1.3.3) 



22723 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

 Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso: 

 
ALUNA e MÃE não atenderam ao item 

4.1.3.3 do edital ao fornecerem apenas nº 
de PIS/PASEP deixando de fornecerem  

também, o extrato deste conforme 
solicitado no item; 

 

ALUNA não atende ao item 4.1.3.4.1. do 
edital ao não apresentar DIRF juntamente 

com o recibo. Providenciar DIRF Zerada 
juntamente com o Recibo; 

 

MÃE da aluna não atende ao item 4.1.3.5 
(anexo II) em razão de não se enquadrar 

à faixa etária especificada no mesmo; 
 

Para atender ao item 4.1.3.4.2 do edital, 
providenciar extrato bancário da ALUNA e 

MÃE com nome do banco e do titular da 

conta devidamente identificados; 
 

Alterar a renda conforme os últimos 3 
meses de acordo com os itens 4.1.1.1.1. e 

4.1.1.1.2. 

 
MÃE da Aluna não atende ao item 

4.1.3.4.1.1 do edital ao não apresentar 
DIRPF “Zerada” juntamente com o recibo 

que no lugar destes foi anexada uma 
declaração de isenção de IR. Providenciar 

DIRPF "Zerada" juntamente com o Recibo; 



22725 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 

 
Providenciar  CTPS da ALUNA,PADRASTO 

E MÃE  com imagem  legível, conforme os 
requisitos citados no item 4.1.3.2 do 

edital; 
 

Foram anexados três demonstrativos de 

pagamento referentes aos meses de 
Jan./2020, Fev./ 2020 e Mar./2020, porém 

sem identificação da empresa no 
demonstrativo referente ao mês de Janeiro 

de 2020. De acordo com o item 4.1.3.4.3. 

do edital providenciar demonstrativo com 
identificação da empresa. 

 
Foram anexados exames e laudos de 

ressonância magnética  do padrasto 
juntamente com receitas médicas porém , 

doença citada não consta do rol listado na 

portaria interministerial  MPAS/MS N° 2998 
DE 23/08/2001 (ANEXO III) do edital; 

 
Não atendeu ao item 4.1.3.4.1 do edital 

por não apresentar declaração de imposto 

de renda, (PADRASTO) caso declare, 
providenciar conforme item anteriormente 

citado. 
 

A idade da mãe da aluna não se 
enquadram na faixa etária citada no item 

4.1.3.5, portanto, estes  não atendem ao 

item deste edital; 
 

Apesar da declaração feita de próprio 
punho de que a aluna não conseguiu obter 

o extrato do PIS/PASEP  do PADRASTO e 

da MÃE,  no site da caixa desde 
05/05/2020, esta não atende ao item 

4.1.3.3 do edital; Providenciar extrato com 
nova tentativa. 

 

Aluna apresentou contrato de estágio, 
porém não apresentou os três últimos 

comprovantes de recebimento de bolsa 
auxílio não atendendo, porém ao item 

4.1.3.4.3 letra “b” do edital; Providenciar a 
documentação exigida neste item do 

edital. 

 
Idade do Padrasto e da Mãe preenchida 

incorretamente. 
 

Alterar renda da ALUNA para 1360,00 

conforme extrato 
 

Alterar renda do PADRASTO conforme 
holerite, o desconto do INSS média $ 

486,10 e do IRPF média de $159,10 



22727 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO 

 

Providenciar as documentações para 
serem entregues na fase de recurso. 

 
4.1.3.6. Para obter pontuação por 

condições socioeconômicas diferenciadas  
de acordo com subitem h) para alunos 

matriculados no primeiro ano do curso de 

graduação em 2020; 
 

4.1.1.1.1. Para o cálculo da renda, serão 
considerados os rendimentos BRUTOS, 

lembrando que os descontos de 

previdência oficial e de imposto de renda 
serão excluídos, favor ajustar a renda 

média; 
 

Solicito mais informações sobre depósitos 
recorrentes na conta da ALUNA no ITAU 

de acordo com o item 4.1.1.1. do edital; 

 
Solicito mais informações sobre depósitos 

recorrentes na conta de acordo com o 
item 4.1.1.1. do edital; 

22729 Classificado     

22738 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

 Renda  não preenchida no sistema 

(avaliar os extratos bancários pois os 

mesmos não apresentam os rendimentos). 

22771 Classificado     

22797 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

A aluna deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 
 

-Extrato do PIS  (Item 4.1.3.3 do Edital) 
- DIRF da Aluna   (Item 4.1.3.4.1 do 

Edital) 

- Caso o irmão da aluna receba pensão 
alimentícia deverá apresentar 

documentação referente e considerar o 
valor na renda (Item 4.1.3.4.1 - E do 

Edital) 

- Último comprovante de pagamento de 
imóvel residencial financiado, para 

consideração de condição diferenciada 
(Item 4.1.3.6 - b do Edital) 

22800 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

1) Item 4.1.3.4.3. - A aluna deverá fazer a 

média simples dos últimos 6 meses do seu 
salário, incluindo horas extras, assim como 

o  da previdência oficial (corrigir o valor 
lançado) ; 

2) Necessário o preenchimento da 

comprovação da situação econômica dos 
membros do grupo familiar(pai, mãe e 

irmão). 



documentalmente 

22802 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Conforme item 4.1.1 - O aluno não 

preencheu os campos referente a 
comprovação da situações 

socioeconômicas. Extrato da mãe com 

lançamentos positivos, pai admitido em 
março de 2020, não especificou a renda 

do pai anterior a admissão depositada na 
conta da mãe. 

Mãe, não apresentou declaração negativa 

de rendimentos. 

22831 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 

O aluno será desclassificado mediante o 

item 2.1.b) que receberam bolsa de 

estudo por carência socioeconômica em 
2019 e não reprovaram ou ficaram retidos 

na série em 2019 por qualquer motivo. O 
aluno foi retido na 1ª série em 2019. 

22832 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Os seguintes itens não foram satisfeitos de 

acordo com o edital: 
 

1. O comprovante de endereço não é 
válido pois não coincide com o endereço 

informado. Deve ser apresentado um 

comprovante de endereço de acordo com 
o item 4.1.2.3 do edital; 

2. O Histórico Escolar do ensino médio, 
apresentado pela aluna, será considerado 

apenas p alunos q estejam matriculados 

no 1º ano da graduação no ano de 2020, 
conforme item 4.1.3.6, letra 'h", do edital; 

3. O relatório médico apresentado não se 
enquadrada nas doenças cobertas pelo 

item 4.1.3.6 subitem "f" do edital; 

4. Os comprovantes de financiamento de 
imóvel não estão de acordo com o item 

4.1.3.6 subitem "b", contrato completo e 
último comprovante de pagamento de 

imóvel residencial financiado. 
5. A Declaração de Imposto de renda 

apresentado da mãe não está de acordo 

com o item 4.1.3.4.1 do edital, observar 
também o ano-calendário, que deve ser 

2019; 
6. A CTPS apresentada da mãe  da 

solicitante não está completo, estando em 

desacordo com o item 4.1.3.2 do edital; 
7. Não foi apresentado o número e o 

extrato do PIS/PASEP da mãe e extrato do 
PIS/PASEP do pai da solicitante conforme 

item 4.1.3.3 do edital. A mãe apresentou  
Declaração Negativa de Inscrição de 

PIS/PASEP, porém, é servidora pública; 

8. Não foi apresentado o extrato bancário 
da mãe da solicitante de acordo com o 

item 4.1.3.4.2 do edital; 
9. Não foi apresentado o contracheque de 

fevereiro da mãe da solicitante, em 



desacordo com o item 4.1.3.4.3 subitem 

"a"; 

10. Os seguintes rendimentos foram 
alterados de acordo com o item 4.1.1.1.1 

do edital: 
Pensão INSS do pai alterado de R$1540 

para R$1664,99 
 

Os demais rendimentos não puderam ser 

calculados devido a falta de 
documentação. 

22836 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A renda apresentada nos extratos 

bancários e comprovada via CTPS deve 
estar alinhada com a Declaração de 

Imposto de Renda - Pessoa Física (a 
mesma foi apresentada "zerada").  

22863 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

O requerente não apresentou os 
documentos obrigatórios constantes nos 

itens 4.1.3.3, 4.1.3.4.1. e 4.1.3.4.2. do 
edital. 

O anexo deverá ser em um único 

documento. Consultar tutorial no link 
PROMAIS. 

Verificar o valor da média simples 
referente a previdência. 

22876 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

solicitante reprovada na 1ª série  em 2019 
, não atende condições de participação 

conforme item 2.1.c) 

22883 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 
Conforme item 4.1.3.3 - Falta número e 

extrato do PIS/PASEP da mãe da aluna  
RENDA 

1 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar 
valor da Média de Renda Bruta - valor 

declarado divergente do extrato bancário, 

não juntou comprovante de rescisão do 
estágio. 

Obs: Justificar como sobreviveram sem 
rendas demonstradas na DIRPF 



22892 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

 Ausência DIRPF. Apresentou extrato de 

conta poupança; apresentar extrato 

bancário da conta corrente, caso possua. 
 

Ausência de DIRPF ou DIRPF zerada. 
Apresentou extrato de conta poupança; 

apresentar extrato bancário da conta 
corrente, caso possua. 

22893 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

 Embora a solicitante tenha encaminhado 

o recibo, resta a entrega da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física, conforme 

disposto no subitem 4.1.3.4.1 do Edital. 
Resta que a solicitante apresente  a página 

da CTPS referente a identificação de seu 

portador – foto, conforme disposto no 
subitem  4.1.3.2 do Edital. 

22913 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1.5.1. Informar se a bolsa de estudos que 

recebe foi concedida pela Faculdade ou 
por força do Convênio Administrativo 

Santander.  
4.1.2. Identificação do grupo familiar: 

informar se mora com a mãe no endereço 

informado. Caso positivo, incluir a mãe no 
formulário, no campo Comprovação da 

situação econômica do aluno e membros 
do grupo familiar. 

4.1.3.3. Apresentar número e extrato do 

PIS/PÁSEP da aluna e da mãe.  
4.1.3.4.1.. Apresentar Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física ref. ano 
calendário 2019, da aluna e da mãe. 

Enviar também o Recibo de entrega das 

declarações. 
4.1.3.4.2. Apresentar extratos bancários 

dos últimos 3 meses da aluna e da mãe. 
4.1.3.4.3.e) Autônomos - Para a aluna: 

Apresentar comprovantes citados no item 
e1) ou e2) ou e3). 

4.1.3.4.3.j2) Apresentar outros 

comprovantes de rendimento (j1 e j2) 
4.1.3.6. c) Contrato de aluguel não está 

assinado pelo locador. Não foi apresentado 
último comprovante de pagamento do 

aluguel. 

22956 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

 A renda informada não confere com os 
documentos apresentados (fornecer 

esclarecimentos adicionais acerca de renda 
e bens). 

Fornecer esclarecimentos adicionais da 

renda e dos bens. 



documentalmente 

22957 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
• Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Aluna 

1 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 
apresentou CTPS completa conforme edital 

(faltou foto e página em branco 

subsequente). 
2- A aluna utilizou a CTPS para 

identificação, item 4.1.2.2 porém está 
incompleta. 

* Aluna não preencheu ficha do sistema 

para análise da situação econômica, não 
incluiu ela e também o irmão. 

* Declaração negativa preenchida pela 
mãe.  

Mãe 
1 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 

Não apresentou Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 
"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 de todos os 
componentes do grupo familiar. 

2- Conforme item 4.1.3.4.2 - Não 

apresentou extratos bancários dos últimos 
3 meses ao da inscrição ou Declaração 

Negativa de Conta Bancária (Anexo VI) de 
todos os integrantes do grupo familiar ( o 

extrato está ilegível impossibilitando a 
análise). 

22963 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
• Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

ORIENTAÇÕES AO ALUNO. Providenciar as 

documentações para serem entregues na 
fase de recurso: 

 

As declarações negativas de rendimentos 
da aluna e não se aplicam ao item 4.1.3.5 

do edital a declaração a que o edital se 
refere somente para MENORES; 

 

Para atender ao item 4.1.3.4.2 do edital, 
deverão ser anexados três extratos 

bancários com banco e titular da conta 
identificada; 

 
Para atender ao item 4.1.3.3 do edital, 

anexar extrato de PIS/PASEP 

 
 

Conforme a observação da ALUNA: – “A 
receita média mensal foi aferida com base 

na obtenção de receita de 30% (trinta por 

cento) sobre os valores identificados como 
créditos nos extratos bancários.” – De 

acordo com o item 4.1.3.4.3. j1) do edital 
é necessário documentos probatórios 

como, por exemplo, notas de fornecedores 
para poder enquadrar na situação acima 

descrita. 



22985 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

4.1.2.3. a - Arquivo com a Conta da Tim 

anexada para comprovar endereço não 

abre. Solicita Senha. Necessário incluir 
arquivo que possa ser aberto. 

- 4.1.3. (mãe) não está incluída no campo 
para comprovação da Situação Econômica 

do grupo familiar. Calcular a média dos 
valores creditados nos extratos bancários 

apresentados, dos últimos 3 meses (fev, 

mar e abr) e lançar o valor.   
- 4.1.3.2. CTPS de Gabriela. Faltou incluir 

a página onde constaria eventual contrato 
de trabalho e a página subsequente. 

- 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1.. DIRPF  - 

necessário apresentar declaração e recibo 
de entrega (ref. ano calendário 2019), 

mesmo que zerada. 
- 4.1.3.4.1. DIRPF - Renata Alves O. Costa 

(Mãe). A declaração apresentada refere-se 
ao ano calendário 2018. Necessário 

apresentar a declaração e recibo de 

entrega ref. ano calendário 2019. 

22990 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar valor 
da Média de Renda Bruta - valor declarado 

divergente da média dos comprovantes.  A 

mãe da aluna declarou vender semi-jóias, 
consta entradas no extrato de conta 

corrente, porém renda não foi incluída no 
formulário para comprovação da renda. 

23004 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

01- Renda declarada não compatível com 

gastos e patrimônio apresentados na 
DIRPF do pai do aluno precisa esclarecer e 

apresentar documentos comprobatórios. 
(em diligência pai é micro empresário) 

02- Extrato bancário do aluno precisa ser 
dos últimos 3 meses, apresentado apenas 

1 mês. 

03- Não apresentou extratos bancários do 
pai e da mãe. 

04- Não apresentou PIS/PASEP da mãe e 
do aluno. 

23028 Classificado     

23034 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

A Aluna deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 
 

- DIRF da Aluna (item 4.1.3.4.1 do Edital) 
- DIRF em nome de Marcos, foi 

apresentado apenas o recibo (item 

4.1.3.4.1 do Edital) 
- Extratos bancários que evidenciem de 

forma inequívoca os rendimentos 
recebidos por Marcos  (os extratos 

bancários apresentados não apontam os 

rendimentos recebidos a título de salário 
apresentado pelos contracheques) (item 

4.1.3.4.2 do Edital) 



23050 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo com o edital 

 

Aluna 
1- Não CTPS apresentada, faltou a folha 

em branco, subsequente ao último 
registro, conforme item 4.1.3.2, do edital. 

2- Renda bruta média alterada, conforme 
valores de credito constantes em seus 

extratos bancários 

Renda média bruta de 5000 p 2333,33 
(entrada de 7000 na sua conta bancária, 

nos últimos 3 meses, dividido por esses 3 
meses) 

 

Mãe da aluna 
1- Não foi apresentado a CTPS, conforme 

item 4.1.3.2 do edital. 
2- Não foi apresentado a DIRFP e seu 

recibo de entrega, conforme itens 
4.1.3.4.1 ou 4.1.3.4.1.1 do edital. 

3- Consultado o PIS/PASEP, é informado 

vínculo c a Prefeitura Municipal de SCS, 
sem data de desligamento. Por favor, 

esclarecer. 

23054 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Providenciar as documentações para 
serem entregues na fase de recurso. 

 
O ARQUIVO ANEXADO PELA ALUNA 

“documentos faculdade.zip” está vazio. 
 

ALUNA ingressante por cota social 

preenchido com SIM, no sistema interno 
consta que NÃO. 

 
Atestado de escolaridade apresentado não 

preenche os requisitos segundo o item 

4.1.3.6.  h), que o aluno cursou no mínimo 
2 séries do ensino médio em  escola 

pública;  
 

Falta DIRPF com respectivo RECIBO da 

ALUNA e da MÃE conforme o item 
4.1.3.4.1; caso não possua renda deve 

entregar a mesma ‘ZERADA’ de acordo 
com o item 4.1.3.4.1.1; 

 
Providenciar 3 últimos contracheques da 

MÃE conforme 4.1.3.4.3 a1); 

 
Providenciar Extrato Bancário da ALUNA e 

da MÃE conforme 4.1.3.4.2. ou declaração 
de negativa de conta bancária de acordo 

com o mesmo item; 

 
Ajustar a renda da MÃE de acordo com os 

contracheques – conforme itens   4.1.1.1 e 
4.1.1.1.2  –  e a renda como consultora de 

cosméticos segundo informação da aluna 
“...No momento eu estou efetuando o 

pagamento da mensalidade com ajuda dos 

meus familiares, pois minha mãe ganha 
um salário fixo e trabalha juntamente 

como consultora de cosméticos.” 
Satisfazendo o item 4.1.3.4.3. j1) 



23056 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

01- Extratos bancários da mãe que foram 

apresentados não permitem a verificação e 

autenticidade dos mesmos. 
02- Faltou item 4.1.3.4.1. do edital, DIRPF 

da mãe do aluno. 
03- Faltou item 4.1.3.4.2. do edital, 

extratos bancários da mãe e da irmã. 
04- Faltou item 4.1.3.3. do edital,  

PIS/PASEP do aluno e da irmã. 

05- Faltou item 4.1.3.4.3. letra a do edital, 
documentos dos rendimentos da mãe. 

23072 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Aluno deixou de apresentar a seguinte 
documentação: 

 
- Último comprovante de pagamento da 

locação do imóvel (item 4.1.3.6) 
- CTPS (item 4.1.3.2) - Não apresentou a 

página de identificação do portador da 

carteira 
- Extrato PIS / PASEP (item 4.1.3.3) 

- DIRPF (item 4.1.3.4.1) - só apresentaram 
o recibo de entrega. 

- Extratos Bancários (item 4.1.3.4.2)   

23093 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Faltaram os recibos de entrega da DIRPF 
da aluna e de seu esposo. 

Faltou o PIS/Pasep da aluna.(item 4.1.3.3 
do edital) 

Faltou o extrato bancário da aluna. 

Faltou um documento da empresa JC 
COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E 

MAQUINAS DE DEPILACAO LTDA. 
conforme item 4.1.3.4.3. letra g do edital. 

Faltaram os documentos de recebimento 

de aluguel conforme item 4.1.3.4.3. letra h 
do edital. 



23112 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Documentos não apresentados: 

Da aluna: 

4.1.2.3.a.  - Comprovação do endereço 
residencial. Endereço constante do 

formulário não confere com a conta de luz 
anexada.  

Necessário esclarecer. Endereço tem que 
ser igual ao do comprovante.  

4.1.3.2. CTPS - faltam as folhas de 

identificação, a folha com o registro do 
emprego e a folha subsequente. 

4.1.3.4.1. - DIRPF - Declaração zerada (se 
houve rendimento em 2019 precisa 

retificar a declaração). Não foi anexado o 

Recibo de Entrega da Declaração. 
4.1.3.4.2. - Extratos bancários: Só foi 

entregue o extrato de abril. Necessário 
anexar 3 meses. 

4.1.3.3. - Extrato do PIS - Anexou print da 
tela informando que não foi possível gerar 

o extrato. (informou que seguiu orientação 

do Luiz). 
4.1.3.4.3. a1) Holerits - só foi apresentado 

de dois meses, fevereiro e março. 
Necessário anexar o de abril. 

Da mãe Creuzenir:  

4.1.3.2. - CTPS - Falta a folha de 
identificação. Falta a folha seguinte à folha 

do registro. 
4.1.3.4.1. - DIRPF - Faltou recibo de 

entrega da Declaração. A declaração foi 
entregue zerada? Não houve rendimentos 

em 2019?  Se houve rendimentos, 

necessário retificar a declaração. Entregar 
a Declaração mais o recibo de entrega. 

4.1.3.3. - Extrato do PIS - Anexou print da 
tela informando que não foi possível gerar 

o extrato.  

Da tia: 
4.1.3.2. CTPS - falta a folha de 

identificação e a folha subsequente ao do 
último registro. 

4.1.3.4.1. DIRPF - Necessário apresentar 

declaração mais recibo de entrega. 
4.1.3.4.3. a) Holerits - apresentou holerits 

de julho, agosto e setembro de 2019.  



23115 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Os seguintes itens não foram cumpridos 

de acordo com o edital: 

 
a) Nenhuma das CTPS - Carteira de 

Trabalho e Previdência Social - dos 
membros do grupo familiar foram 

apresentadas como descrito no item 
4.1.3.2 do edital, pois faltam páginas. E da 

tia do aluno não apresentou nenhuma 

parte da CTPS 
b) Não foi apresentado extrato do 

PIS/PASEP dos pais do aluno, e faltou o 
PIS/PASEP e extrato da tia do aluno, de 

acordo com o item 4.1.3.3 do edital; 

c) Não foram apresentados os extratos 
bancários de nenhum dos membros do 

grupo familiar conforme descrito no item 
4.1.3.4.2 do edital; 

d) Não foi apresentado o contracheque do 
mês abril do pai, conforme item 4.1.3.4.3 

subitem "a" do edital; 

e) Não foi apresentado a Declaração de 
Imposto de Renda nem seu recibo da mãe 

do solicitante (recibo apresentado refere-
se ao ano de 2019) de acordo com o item 

4.1.3.4.1 edital; 

f) Não foi apresentado a Declaração de 
Imposto de Renda nem seu recibo da tia 

do solicitante de acordo com o item 
4.1.3.4.1 edital; 

 
Os valores de sócio econômicas foram 

alterados como seguinte: 

g)Eliana Adelino: 
Renda Média Bruta adicionado com o valor 

R$ 3012,02 
Previdência oficial adicionado para R$0,00 

IRPF retido na fonte adicionado R$50,82 

Renda Líquida Média adicionado 
R$2961,20 

 
h) Não foi possível verificar a renda do pai 

do solicitante por falta de documentos; 

 
Apresentados documentos indevidos: 

documentos dos pais foram anexados 
junto aos do aluno. 

23117 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

O aluno poderia ter incluído como membro 

o irmão porque pertence ao grupo familiar 
e apresentou todas as documentações 

exigidas no edital 
Conforme item 4.1.1 - O aluno não 

preencheu os campos referente a 

comprovação da situações 
socioeconômicas. 



23127 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Embora tenha havido o encaminhado dos 

recibos das declarações, resta também 

entrega da Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física, conforme disposto no 

subitem 4.1.3.4.1 do Edital. 
Para que seja considerado o extrato 

bancário, deve ser demonstrado que a 
conta é conjunta. Edital: 4.1.3.4.2. 

Resta que apresente o contracheque 

referente ao mês de abril de 2020, em 
observância ao disposto no subitem 

4.1.3.4.3, a1) do Edital. 

23137 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Ausência da DIRPF  
 

 (OBS: Existe empresa aberta em nome do 
mesmo, justificar) 

 
 Foram apresentados extratos de contas 

poupança. Favor fornecer os extratos das 

contas correntes, caso possuam. 

23145 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

  A aluna não apresentou os seguintes 

documentos:  
SOLICITANTE : 1) CTPS – Carteira de 

Trabalho e Previdência Social de todos os 

componentes do grupo familiar (inclusive 
desempregados, estagiários, funcionários 

públicos estatutários, trabalhadores 
informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 

anos e menores de 70 (setenta) anos, 

inclusive do candidato (páginas 
sequenciais: da identificação de seu 

portador – foto e qualificação, do último 
registro, quando houver, e folha 

subsequente em branco, a fim de 
comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS), ou Declaração 

Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 
devidamente preenchida e assinada pelo 

membro do grupo familiar, em caso de 
não emissão de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (item 4.1.3.2); e, 2) 

Número e extrato do PIS/PASEP  de todos 
os componentes do grupo familiar (item 

4.1.3.3). 
PAI :  1) CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social de todos os 

componentes do grupo familiar (inclusive 
desempregados, estagiários, funcionários 

públicos estatutários, trabalhadores 
informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 

anos e menores de 70 (setenta) anos, 
inclusive do candidato (páginas 

sequenciais: da identificação de seu 

portador – foto e qualificação, do último 
registro, quando houver, e folha 

subsequente em branco, a fim de 
comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS), ou Declaração 

Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 



devidamente preenchida e assinada pelo 

membro do grupo familiar, em caso de 

não emissão de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (item 4.1.3.2) - não 

apresentou a página de qualificação civil e 
folhas subsequente ao último registro; e, 

2) Número e extrato do PIS/PASEP  de 
todos os componentes do grupo familiar 

(item 4.1.3.3) - apresentou somente o 

número. O rendimento domiciliar “per 
capita” médio mensal declarado, não é 

compatível com as entradas que constam 
nos extratos bancários apresentados.   

MÃE: 1) CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social de todos os 
componentes do grupo familiar (inclusive 

desempregados, estagiários, funcionários 
públicos estatutários, trabalhadores 

informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 
anos e menores de 70 (setenta) anos, 

inclusive do candidato (páginas 

sequenciais: da identificação de seu 
portador – foto e qualificação, do último 

registro, quando houver, e folha 
subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS), ou Declaração 
Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 

devidamente preenchida e assinada pelo 
membro do grupo familiar, em caso de 

não emissão de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (item 4.1.3.2); 2) 

Número e extrato do PIS/PASEP  de todos 

os componentes do grupo familiar (item 
4.1.3.3) - apresentou somente o número ; 

3) Extratos bancários dos últimos três 
meses ao da inscrição (item 4.1.3.4.2); e, 

4) Todos do grupo familiar maiores de 18 

anos devem apresentar a última 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física – DIRPF, correspondente ao 
exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 

acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando for o 

caso (item 4.1.3.4.1) - apresentou 
somente o recibo de entrega. 



23164 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Desclassificado por: 

2 - Conforme item 4.1.3.3 - Falta número 

e extrato do PIS/PASEP de todos os 
componentes do grupo familiar ou 

declaração 
3 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 

Não apresentou Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

mãe e apresentou de forma incompleta 

(aluno) apresentou apenas recibo, faltou 
declaração negativa Pis (anexo V) 

4 - Conforme item 4.1.3.4.2 - Não 
apresentou extratos bancários dos últimos 

3 meses ao da inscrição ou Declaração 

Negativa de Conta Bancária (Anexo VI) de 
todos os integrantes do grupo familiar. 

3 - Conforme item 4.1.3.2. - apresentou 
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 

Social) de forma incompleta, faltou  folha 
subsequente em branco de todo o grupo 

familiar. 

4.1.1. O candidato deverá efetuar o 
preenchimento e a comprovação da 

situação socioeconômica do próprio aluno 
e dos demais membros do grupo 

família(não incluiu a mãe no 

preenchimento do formulário sócio 
econômico). 

4.1.3.4.3. Além da DIRPF e dos extratos 
bancários exigidos nos subitens 4.1.3.4.1, 

4.1.3.4.1.1 e 4.1.3.4.2, o candidato deverá 
apresentar os tipos de documentos 

listados abaixo de todos os membros do 

grupo familiar que contribuem para a 
renda mensal indicada no Formulário 

Socioeconômico, de acordo com a 
respectiva atividade exercida. (mãe do 

aluno não apresentou) 

23168 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna deixou de apresentar a seguinte 
documentação: 

 

- CTPS Jaqueline (item 4.1.3.2) - faltou a 
folha do último registro (item 4.1.3.2) 

- DIRPF Jaqueline (item 4.1.3.4.1)  
- PIS / PASEP e extrato Jaqueline (item 

4.1.3.3) 
- Extratos Bancários dos últimos 3 meses 

Jaqueline (item 4.1.3.4.2) 

23169 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Providenciar as documentações para 
serem entregues na fase de recurso. 

Não atendimentos aos requisitos do aluno 

(Extrato bancário, PIS) conforme aos itens 
do edital: 

 4.1.3.3. Número e extrato do PIS/PASEP 
de todos os componentes do grupo 

familiar maiores de 16 anos ou Declaração 
Negativa de Inscrição no PIS/PASEP 

(Anexo V), 

4.1.3.4.2. Todos do grupo familiar maiores 
de 18 anos devem apresentar os extratos 

bancários dos últimos três meses ao da 
inscrição do candidato no PROMAIS, ou 

Declaração Negativa de Conta Bancária 

(Anexo VI), devidamente preenchida e 
assinada pelo membro do grupo familiar, 



caso não seja titular de conta bancária; 

Não atendimento ao item 4.1.3.6. g)  do 

edital. ( Como constatado na DIRPF ( Sra. 
Olga) a instituição de ensino superior não 

gratuito, o calendário enviado como 
comprovante não atesta a matrícula 

efetiva neste estabelecimento mesmo 
carimbado.) 

O Sr. Renan não pertence ao grupo 

familiar, pois o mesmo de como domicílio 
a cidade de PATOS DE MINAS - MG 

conforme comprovante anexado à 
inscrição,  referente ao item do edital 

4.1.2.1. Entende-se como grupo familiar a 

unidade composta por uma ou mais 
pessoas (incluindo o aluno) que 

contribuam para o rendimento ou tenham 
suas despesas atendidas por aquela 

unidade familiar, todas moradoras em um 
mesmo domicílio.  

Número do CPF diferente ao apresentado 

comprovante 
Falta de documentos probatórios anexados 

dos Conforme o item 4.1.3.2. : 
Providenciar uma cópia da folha da CTPS 

contendo o último registro e posterior em 

branco. 
De todos os componentes do grupo 

familiar: 
4.1.3.4.3. Além da DIRPF e dos extratos 

bancários exigidos nos subitens 4.1.3.4.1, 
4.1.3.4.1.1 e 4.1.3.4.2, o candidato deverá 

apresentar os tipos de documentos 

listados abaixo de todos os membros do 
grupo familiar que contribuem para a 

renda mensal [...] 
 4.1.3.3. Extrato do PIS/PASEP de todos os 

componentes do grupo familiar maiores de 

16 anos ou Declaração Negativa de 
Inscrição no PIS/PASEP (Anexo V), 

4.1.3.4.3. e3) Extratos bancários dos 
últimos três meses, pelo menos, da(s) 

pessoa(s) jurídica(s) vinculada(s) ao 

estudante ou a membros de seu grupo 
familiar, quando for o caso, compatíveis 

com a renda declarada. 
Referente a declaração negativa de 

rendimentos do irmão (Renan de 22 anos) 
não foi atendido o item 4.1.3.5 do edital 

que diz que a faixa etária é de 16 a 17 

anos e a declaração apresentada não foi 
assinada - campo de assinatura foi 

preenchido digitalmente. 

23171 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Apresenta uma negativa de apresentação 
de IR, porém o edital solicita uma DIRF 

zerada para os maiores de 18 anos. 
Apresenta somente o extrato de um mês 

do Luiz 
Precisa preencher com a renda solicitante 

e do membro familiar (mãe); 



23172 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna deverá incluir a renda do irmão, 

pois este já se encontra empregado 

segundo sua CTPS 

23173 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar 

valor da Média de Renda Bruta - valor 

declarado divergente da média dos 
comprovantes - requerente Carlos. 

2 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar 
valor da Média de Renda Bruta e 

Previdência - valor declarado divergente 
da média dos comprovantes - Eliene 

2 - Conforme item 4.1.3.6 letra h) - 

Complementar histórico escolar com frente 
e verso do documento.(Nome da 

Instituição de Ensino) - documento não 
desclassificatório. 

23179 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 

apresentou a CTPS ou declaração negativa 
de emissão de CTPS (anexo IV) de todos 

os componentes do grupo familiar maiores 
de 16 (dezesseis) anos e menores de 70 

(setenta) anos. 

2 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 
apresentou número e extrato do 

PIS/PASEP ou declaração negativa de 
inscrição no PIS/PASEP (anexo V) de todos 

os componentes do grupo familiar maiores 

de 16 (dezesseis) anos, inclusive do 
candidato. 

3 - Conforme itens 4.1.3.4.1, 4.1.3.4.1.1 - 
Não apresentou Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada", correspondente ao exercício de 
2020, ano-calendário de 2019 de todos do 

grupo familiar maiores de 18 anos. 
4 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Não 

apresentou extrato bancário dos últimos 3 
meses ao da inscrição do candidato no 

PROMAIS ou Declaração Negativa de 

Conta Bancária (Anexo VI) de todos do 
grupo familiar maiores de 18 anos. 

5 - Conforme item 4.1.3.4.3. - Não 
apresentou os tipos de documentos 

listados de todos os membros do grupo 

familiar que contribuem para a renda 
mensal indicada no Formulário 

Socioeconômico, de acordo com a 
respectiva atividade exercida. 

6 - Conforme item 4.1.3.6. letra h)- Não 
apresentou Histórico escolar ou outro 

documento que comprove que o aluno 

cursou, no mínimo, duas séries do ensino 
médio em escola pública. 

7 - Conforme itens 4.1.1., 4.1.1.1. e 
4.1.1.1.1. - Não houve o preenchimento 

dos campos correspondentes a 

"Comprovação da situação econômica do 
aluno e membros do grupo familar" de 



todos do grupo familiar. 

23180 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

 

Extratos bancários B.Brasil mãe: possui 
créditos procedente do Bradesco da conta 

da mãe. Apresentar os extratos. 



23183 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

 

Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 
Anexar extrato referente ao mês de 

ABRIL/20 mesmo não tendo 
movimentação  

Como extratos bancários do pai, foram 
anexados extratos de conta corrente da 

conta PJ de banco não identificado não 

atendendo item 4.1.3.4.3 f3) do edital. 
Foi entregue declaração de isenção de 

imposto de renda o mesmo não atendente 
o item 4.1.3.4.1 do edital; caso não tenha 

renda nenhuma apresentar uma DIRPF de 

acordo com o item 4.1.3.4.1.1. 
Para atender o item 4.1.3.4.2 do edital, 

fornecer um extrato das contas bancárias 
em que o Pai seja o titular (Pessoa Física) 

; 
Aluna anexou o contrato de estágio que 

menciona, em sua cláusula 4 item “a”, 

como o período de estagio do irmão sendo 
de 06/05/2019 à 05/05/2021 com valor de 

R$ 600,00 conforme o item “c” da mesmo 
contrato. Porém cita no campo “Deixe 

algum comentário ou observação p/ a 

Comissão” do formulário a seguinte 
observação: “O membro do grupo, 

Gustavo Siqueira Campillos, trabalhou 
como estagiário pela empresa NUBE, no 

período de 06/05/2019 a 03/03/2020, 
conforme registro em sua CTPS. No 

momento encontra-se desempregado.” 

Mas não anexou  a CTPS referida na 
observação, como também não anexou 

CTPS, PIS e Extrato bancário do Irmão 
deixando de atender aos seguintes itens 

do edital : 4.1.3.2; 4.1.3.3; 4.1.3.4.1 e 

4.1.3.4.2. 

23184 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

 Ausência das páginas 10 e 11 de sua 

Carteira de Trabalho (CTPS). 

Não possui renda, porém foi informado 
que possui renda de R$ 1.100,00 

(CORRIGIR). 
Extratos bancários (CONTA POUPANÇA) 

divergentes das informações fornecidas. 
Providenciar Extratos dos últimos 3 meses 

de sua conta CORRENTE.  



23189 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos: 1) CTPS – Carteira de 

Trabalho e Previdência Social de todos os 
componentes do grupo familiar (inclusive 

desempregados, estagiários, funcionários 
públicos estatutários, trabalhadores 

informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 
anos e menores de 70 (setenta) anos, 

inclusive do candidato (páginas 

sequenciais: da identificação de seu 
portador – foto e qualificação, do último 

registro, quando houver, e folha 
subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS), ou Declaração 
Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 

devidamente preenchida e assinada pelo 
membro do grupo familiar, em caso de 

não emissão de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (item 4.1.3.2); 2) 

Número e extrato do PIS/PASEP  de todos 

os componentes do grupo familiar (item 
4.1.3.3); e, 3) Extratos bancários da mãe 

dos últimos três meses ao da inscrição 
(item 4.1.3.4.2)  

23197 Classificado     

23203 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
• Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Itens em desacordo com edital: 

 
1. Não foi apresentado os extratos 

bancários da solicitante (aluna) e seu pai 
de acordo com o item 4.1.3.4.2 do edital; 

2. Os extratos bancários apresentados da 

conta do Bradesco da mãe da aluna, são 
dos meses 01 e 04, devendo ser 

apresentados dos últimos 3 meses. E 
ainda, há créditos em nome de Mercado 

São Paulo, esclarecer. Nos extratos 

bancários da conta da Caixa, há créditos 
nos meses 02, 03, 04 e 05. Por favor, 

esclarecer a q se referem. 
3. A aluna apresentou a DIRPF zerada, no 

entanto, esteve empregada no ano de 
2019, portanto, como teve rendimentos no 

ano de 2019, sua DIRPF deverá ser 

retificada. 
 

Os seguintes cálculos de renda foram 
alterados conforme itens 4.1.1.1.1 e 

4.1.1.1.2 do edital: 

 
4.  

Contribuição para previdência alterado de 
R$109,72 para R$108,40 

Renda Líquida Média alterada de 
R$1261,78 para R$1263,10 

 

5.  
Renda bruta alterada de R$2430,20 para 

R$2576,29 
Previdência alterada de R$213,26 para 

R$228,22 

IRPF alterado de R$51,95 para R$0,00 
Renda Líquida alterada de R$2164,99 para 

R$2348,07 
 



6.  

Renda bruta alterada de R$1811,99 para 

R$1371,37 
Previdência alterada de R$144,55 para 

R$108,39 
IRPF alterado mantido 

Renda Líquida alterada de R$1667,44 para 
R$1262,98 

 

Apresentados documentos indevidos: 
documentos do grupo familiar junto c os 

da aluna (não interferem na conferência) 

23207 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.3 - Falta número 

e extrato do PIS/PASEP da Ivonete. 

2 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 
apresentou CTPS (Carteira de Trabalho e 

Previdência Social) completa da aluna 
apresentou apenas  pagina da foto( faltou 

qualificação civil e folha subsequente). 
Faltou qualificação civil da CTPS da mãe.  

Pai não apresentou páginas da CTPS 

exigidas no Edital. 
3- Faltaram recibo de entrega à Receita 

Federal das DIRPF da aluna, da mãe e do 
pai; 

4- Faltou comprovante de recebimento de 

abril do pai da aluna, conforme item 
4.1.3.4.3. a1 do edital; 

5- Corrigir os valores lançados da renda 
bruta do pai (somar 

salário+pernoite+premio por tempo de 
serviço); 

6- Faltou item 4.1.3.4.3 . letra "g" da mãe 

da aluna; 



23211 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Obs: "CTPS, PIS/PASEP, DIRPF, Extratos 

Bancários do Solicitante": Arquivo 

corrompido. 
CTPS da mãe não contém a página 

referente a qualificação civil, nem a folha 
subsequente em branco, ademais, não é 

possível acessar a CTPS da solicitante, 
como pedido em 4.1.3.2 do Edital. 

Esclarecimentos quanto ao PIS/PASEP e 

extrato, do pai e da mãe, pedido em 
4.1.3.3 do Edital.  

Falta a DIRPF, bem como o recibo de 
entrega, para a solicitante e para os pais, 

como pedida em 4.1.3.4.1 do Edital. 

Faltam os extratos bancários da solicitante 
e para os pais, como pedido em 4.1.3.4.2 

do Edital. 
Falta que o pai apresente os 

contracheques de outubro, novembro e 
dezembro de 2019, tendo em vista que 

percebe hora-extra, conforme disposto no 

subitem 4.1.3.4.3, a3 do Edital. 
Falta que a mãe apresente os 

contracheques de março e abril de 2020, 
conforme subitem 4.1.3.4.3, a1 do Edital. 

Assinatura de Laura na Declaração 

Negativa de Rendimentos, na Declaração 
Negativa de Inscrição no PIS/PASEP, bem 

como na Declaração Negativa de Conta 
Bancária não está idêntica a do documento 

oficial apresentado, não podendo, desta 
forma, ser considerada. 

A declaração negativa de rendimentos não 

está devidamente preenchida, devendo ter 
a assinatura e o número do RG da 

declarante.  nos termos do subitem 4.1.3.5 
do Edital. 

23221 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

Observar que a aluna não colocou o valor 

R$1.400,00 referente a pensão alimentícia, 
mas comprovou por meio dos extratos 

bancários; 

23223 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

O aluno solicitante não apresentou conta 
de água, gás , energia elétrica ou telefone 

conforme item 4.1.2.3 alínea b do edital 
junto com o contrato de aluguel já 

demostrado que comprove integralmente 

o endereço de residência do grupo 
familiar.  

Solicitamos a documentação do membro , 
e os recibos da DIRPF dos demais 

membros; 

23232 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Aluna apresentou documentação de 
pagamento de pensão, mas ela que é a 

beneficiária de pensão alimentícia; 
Faltou DIRPF dos membros; 



23235 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna deverá completar a seguinte 

documentação faltante: 

 
- Comprovante de Residência em nome de  

(item 4.1.2.3 do Edital) 
- Incluir o valor informado a titulo de 

ticket-alimentação fornecido pelo pai, a 
renda declarada em nome da aluna. (item 

4.1.3.4 -j2 do Edital) 

- Considerando o fim do vinculo 
empregatício da aluna a mesma deve 

incluir documentação e renda referente a 
seguro-desemprego , caso faça jus ao 

mesmo, pois também é forma de renda  

(item 4.1.3.4 -j1 do Edital) 

23244 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.3 - Falta o extrato 

do PIS/PASEP. 
2 - Conforme item 4.1.3.4.3. letra a1) - 

Falta o contracheque do mês 04/2020. 

23252 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 

apresentou página do último registro (se 
houver) e/ou folha em branco 

subsequente. 

2 - Conforme itens 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 
- Não apresentou Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 
"Zerada" , correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 de todo do 

grupo familiar maiores de 18 anos. 
3 - Conforme item 4.1.3.4.3. - Não 

apresentou os documentos listados 
conforme tipo de rendimentos letra a) da 

mãe indicada na comprovação da situação 

econômica, de acordo com a respectiva 
atividade exercida. 

23284 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo do o edital 
 

1- Informar no processo o endereço 

completo, faltou colocar a rua 
2- Foi informado q a residência é 

financiada, conforme item 4.1.3.6, letra 
"b", do edital, é necessário anexar tbm o 

contrato de financiamento, além do 

comprovante de pagamento, anexo válido. 
3- Os membros q estavam em duplicidade 

no campo de "comprovação de situação 
econômica", foram excluídos p não 

interferir nos cálculos da renda do grupo 
familiar. 

 

Aluna 
1- Não foi apresentado CTPS ou 

Declaração Negativa de Emissão da CTPS, 
conforme item 4.1.3.2 do edital. 

2- Não foi apresentado extrato e 

PIS/PASEP ou Declaração Negativa de 
Inscrição no PISP/PASEP, conforme item 

4.1.3.3 do edital. 
3- Não foi apresentado a DIRFP e recibo 



de entrega, conforme itens 4.1.3.4.1 ou 

4.1.3.4.1.1 do edital. 

4- Não foi apresentado extratos bancários 
ou Declaração Negativa de Conta Bancária, 

conforme item 4.1.3.4.2 do edital. 
5- Rendimentos médios alterados, 

conforme itens 4.1.1.1.1 e 4.1.1.1.2 do 
edital 

Renda bruta média de 1045 para 940,20 

Previdência média de 0 para 70,53 
Renda líquida média de 1045 para 869,67 

 
Mãe da aluna 

1- Apresentado CTPS incompleta, em 

desacordo com o item 4.1.3.2 do edital. 
2- O extrato do PIS/PASEP apresentado 

não mostra a qual número se refere. 
3- Não foi apresentado os extratos 

bancários ou Declaração Negativa de 
Conta Bancária, conforme item 4.1.3.4.2 

do edital. 

4- Foi apresentado o comprovante de 
rendimentos (não necessário), faltou a 

DIRPF e o recibo de sua entrega, 
conforme item 4.1.3.4.1 do edital. 

5- Os valores informados nos rendimentos 

não puderam ser conferidos, uma vez q há 
recebimento de hora extra, portanto, 

deverá apresentar os holerites dos 6 
últimos meses, conforme item 4.1.34., 

letra "a3", do edital. 
 

Pai da aluna 

1- Apresentado CTPS incompleta, em 
desacordo c o item 4.1.3.2 do edital. 

2- Não foi apresentado extrato e 
PIS/PASEP ou Declaração Negativa de 

Inscrição no PISP/PASEP, conforme item 

4.1.3.3 do edital. 
3- Não foi apresentado a DIRFP e recibo 

de entrega, conforme itens 4.1.3.4.1 ou 
4.1.3.4.1.1 do edital. 

4- Não foi apresentado extratos bancários 

ou Declaração Negativa de Conta Bancária, 
conforme item 4.1.3.4.2 do edital. 

5- Os valores informados nos rendimentos 
não puderam ser conferidos, uma vez q, 

foi apresentado somente 1 holerite de pró-
labore, é necessário a apresentação dos 3 

últimos holerites, conforme item 4.1.3.4, 

letra "g1", do edital. Além disso, deverá 
ser alterado o tipo de rendimento de 

Autônomo p Sócio e Dirigente de Empresa. 
 

Apresentou documentos indevidos 

- Os documentos dos pais foram anexados 
junto aos da aluna. 



23300 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

01- Comprovante de endereço não é 

válido, conforme item 4.1.2.3. do edital. 

02- Faltou o PIS da Sra. Maria, mãe do 
aluno, conforme item 4.1.3.3. do edital. 

03- Faltou a DIRPF do aluno, apresentado 
apenas o recibo, conforme item 4.1.3.4.1. 

do edital. 
04- Faltaram a DIRPF da mãe e esposa do 

aluno, conforme item 4.1.3.4.1. do edital. 

05-  Faltaram comprovantes/declarações 
de rendimento esposa do aluno, conforme 

item 4.1.3.4.3. do edital. 

23306 Classificado     

23316 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme itens 4.1.1.1.1. e 4.1.1.1.2. - 

Preencher a situação econômica da Viviane 

e Roberto, com base no rendimento 
declarado como autônomo, como exemplo 

a média dos rendimentos brutos e de 
Previdência e IR. 

2 - Conforme item 4.1.3.4.1. - É 

necessário retificação da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, 

pois não houve a declaração dos 
rendimentos de 2019 conforme contrato 

de trabalho constante na CTPS, fl. 12. e 
anexar também os  Recibos de Entrega da 

Declaração à Receita Federal da mãe e do 

pai. 
3 - Conforme item 4.1.3.4.3. e) - Falta 

apresentar os documentos listados no item 
"e) Autônomos". 

4 - Conforme item 4.1.3.6 c) Para 

considerar a pontuação diferencia para 
imóvel locado, deverá encaminhar 

Contrato completo com o valor da locação 
e assinaturas locador e locatários e último 

comprovante pago. 

23330 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

RENDA 
1 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar 

valor da Média de Renda Bruta - valor 
declarado divergente da média dos 

comprovantes - requerente Nilton, consta 

entrada na c/c não declarada de receita, 
diverge com a declaração negativa 

apresentada. 
2)Conforme item 4.1.3.6 letra e) - Não 

apresentou comprovante oficial.(item não 

desclassificatório) não aceito por esta 
comissão. 

3) Aluna tem  que justificar onde 
realmente reside, se no endereço da 

DIRPF ou no endereço informado na 
Faculdade. 

23335 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
• Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Ausência da Declaração de Imposto de 

Renda (DIRPF ou DIRPF "zerada") 
                                                        

Apresentar extratos bancários da CONTA 

CORRENTE (caso possua). 



Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

23341 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
• Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 

apresentou número e extrato do 
PIS/PASEP ou declaração negativa de 

inscrição no PIS/PASEP (anexo V). 

2 - Conforme itens 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 
- Não apresentou Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física - DIRPF, 
correspondente ao exercício de 2020, ano-

calendário de 2019 de todos do grupo 

familiar. 
3 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Não 

apresentou extrato bancário dos últimos 3 
meses ao da inscrição de todos do grupo 

familiar - os prints anexados não informam 
os dados do correntista (nome do 

correntista, nome do banco, número da 

agência e conta) ou declaração negativa 
de conta bancária (anexo VI). 

4 - Conforme item 4.1.3.4.3. letra a) - 
Falta  os contracheques dos meses 

02/2020 e 03/2020. 

5 - Conforme item 4.1.3.4.3. letra d) - Os 
comprovantes de recebimento de 

aposentadoria anexados indicam somente 
a antecipação quinzenal e os valores não 

conferem com o informado no campo 
"valor médio da renda". 

6 - Conforme itens 4.1.1.1. e 4.1.1.1.1. - 

Falta preencher os campos "Média Renda 
Bruta", "Renda Liquida Média", 

"Previdência oficial descontada" e "Valor 
médio da renda" de acordo com os 

contracheques apresentados. 

7 - Conforme item 4.1.3.6. letra c) - Falta 
o contrato completo e o último 

comprovante de pagamento do imóvel 
residencial locado. 

8 - CTPS é inválida pois não tem foto. 



23350 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 

4.1.3.4.2. Todos do grupo familiar maiores 
de 18 anos devem apresentar os extratos 

bancários dos últimos três meses ao da 
inscrição do candidato no PROMAIS, ou 

Declaração Negativa de Conta Bancária 
(Anexo VI), devidamente preenchida e 

assinada pelo membro do grupo familiar, 

caso não seja titular de conta bancária;  O 
aluno apresenta único extrato de conta 

nos bancos Bradesco (período de 
11/03/2020 à 10/05/2020) e Santander 

(extrato de 07/05/2020 com salário de 

173,34...);  
4.1.3.2. CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social de todos os 
componentes do grupo familiar (inclusive 

desempregados, estagiários, funcionários 
públicos estatutários, trabalhadores 

informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 

anos e menores de 70 (setenta) anos, 
inclusive do candidato (páginas 

sequenciais: da identificação de seu 
portador – foto e qualificação, do último 

registro, quando houver, e folha 

subsequente em branco, a fim de 
comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS), ou Declaração 
Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 

devidamente preenchida e assinada pelo 
membro do grupo familiar, em caso de 

não emissão de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; da Sra. Josefa.  
Análise dos documentos comprobatórios 

de situação socioeconômica 
Alterado a renda da avó R$1714,48 de 

acordo com o comprovante da 

aposentadoria apresentado. 
Aluno não anexou a DIRF (zerada ou não) 

tanto dele quanto da avó (que apresentou 
uma declaração de isenção preenchida que 

não é aceita) não atendendo assim o item 

4.1.3.4.1.1 do edital para ambos. 

23361 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

A aluna solicitante não apresentou a 

DIRFP própria e dos membros familiares 
maiores de 18 anos conforme item 

4.1.3.4.1. e  4.1.3.4.1.1. do edital;  

Não apresentou a CTPS ou certidão 
negativa de CTPS da mãe conforme item 

4.1.3.2;  
não apresentou o PIS e/ou Declaração 

negativa dos membros do grupo familiar 

conforme item 4.1.3.3.;  
não apresentou comprovação de renda 

dos autônomos da família conforme 
4.1.3.4.3 alínea e) e apresentou 

documentos de difícil análise do guia de 
INSS. 

Aluna não apresentou três últimos 

comprovantes de recebimento de bolsa 
auxílio conforme item 4.1.3.4.3 alínea b2;  



23363 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1) Documentos indevidos: 

1.1) Todos os arquivos compactados ".zip" 

não continham documentos relevantes a 
este processo; 

1.2) Declaração escolar inválida para 
comprovar mínimo de 2 anos em escola 

pública. 
2)Informações ausentes: 

Item do Edital   -  Documento 

4.1.3.1.             - CPF da aluna e de sua 
irmã; 

4.1.3.2.1.         - CTPS do pai e mãe da 
aluna; 

4.1.3.3.            - PIS de todos os 

membros da família; 
4.1.3.4.1.         - DIRPF de todos os 

membros da família; 
4.1.3.4.2.         - Extratos bancáros de 

todos os membros da família; 
4.1.3.4.3.         - Documentos de 

comprovação de renda. 

 

23365 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

01- Faltou extrato bancário da mãe da 

aluna do mês de fevereiro/2020. 

02- Faltou comprovantes de renda ou 
declaração negativa de renda da mãe da 

aluna. 
03- Faltou informar rendimentos da mãe 

da aluna. 
04- Rendimentos do pai da aluna que 

foram informados não conferem com os 

documentos comprobatórios apresentados. 
05- Faltou declaração negativa  de 

rendimentos da aluna, item 4.1.3.5. do 
edital 

23369 Classificado     

23370 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1- Faltou carteira profissional do aluno 

conforme item 4.1.3.2. do edital. 
2- DIRPF  de dependente apresentada sem 

o recibo de entrega.(item 4.1.3.4.1. do 
edital) 

3- Faltou DIRPF.(entregou referente ao  

exercício de 2017) 
4- Faltou o extrato bancário do mês de 

abril.(item 4.1.3.4.2. do edital) 
5- Faltou o extrato bancário.(item 

4.1.3.4.2. do edital) 

6- Faltou item 4.1.3.4.3.  a1) do aluno de 
2 meses. (aluno entregou somente do mês 

abril/2020) 

23376 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Faltaram DIRPF (Item 4.1.3.4.1. do edital) 
e Extrato Bancário (Item 4.1.3.4.2. do 

edital). 



23377 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo c o edital: 

 

1- Há depósitos na conta bancária da 
aluna, esses deverão ser considerados 

como rendimentos da aluna. Por favor, 
esclarecer. 

 
2- Não foi apresentado a Declaração de 

Imposto de Renda de Pessoa Física do 

membro de acordo com o item 4.1.3.4.1 
do edital; 

 
3- As alterações realizadas nas rendas dos 

membros do grupo familiar, de acordo 

com o item 4.1.1.1.1 do edital: 
 

3.1.: 
Renda bruta alterada de R$3906,99 para 

R$5368,96 
Previdência alterada de R$480,74 para 

R$506,38 

IRPF alterado de R$311,45 para R$331,23 
Renda Líquida alterada de R$3114,80 para 

R$4531,35 
 

3.2.  

Renda bruta alterada de R$1.625,47 para 
R$1789,07 

Previdência alterada de R$166,08 para 
R$150,56 

IRPF mantido 
Renda Líquida alterada de R$1459,39 para 

R$1638,51 

 
3.3.  

Renda bruta alterada de R$0 para 
R$276,97 

23383 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso: 
 

Endereço diferente (“numeração”) da 

conta de luz apresentada; 
 

ALUNA e MÃE possuem nº de PIS/PASEP, 
porém não apresentou extrato do mesmo 

não atendendo ao item 4.1.3.3 do edital; 
 

Pai da aluna possui nº de PIS/PASEP, 

porém não apresentou extrato do mesmo 
não atendendo ao item 4.1.3.3 do edital; 



23412 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos: SOLICITANTE : 1) CTPS – 

Carteira de Trabalho e Previdência Social 
de todos os componentes do grupo 

familiar (inclusive desempregados, 
estagiários, funcionários públicos 

estatutários, trabalhadores informais etc.) 
maiores de 16 (dezesseis) anos e menores 

de 70 (setenta) anos, inclusive do 

candidato (páginas sequenciais: da 
identificação de seu portador – foto e 

qualificação, do último registro, quando 
houver, e folha subsequente em branco, a 

fim de comprovar que o registro 

apresentado é o último registro da CTPS), 
ou Declaração Negativa de Emissão de 

CTPS (Anexo IV), devidamente preenchida 
e assinada pelo membro do grupo familiar, 

em caso de não emissão de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (item 

4.1.3.2); 2) Número e extrato do 

PIS/PASEP  de todos os componentes do 
grupo familiar (item 4.1.3.3); e, 3) 

Extratos bancários dos últimos três meses 
ao da inscrição (item 4.1.3.4.2).  PAI 

:  apresentar os documentos 

comprobatórios das 4 administrações 
imobiliárias citada pela solicitante. O 

rendimento domiciliar “per capita” médio 
mensal declarado, não é compatível com 

as entradas que constam nos extratos 
bancários apresentados.     

MÃE: 1) Documento de inscrição no 

Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 
Fazenda – CPF/MF do aluno e de todos os 

demais componentes do grupo familiar 
maiores de 18 (dezoito) anos 

(item 4.1.3.1.).  IRMÃ: não foi  lançada no 

campo de  (Comprovação da situação 
econômica do aluno e membros do grupo 

familiar) para efeito de cálculos 

23424 Classificado     

23429 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Faltaram: 

Item 4.1.3.3. do edital - Extrato Pis/Pasep 

da mãe e do pai do aluno; 
Item 4.1.3.4.1 -Recibo de entrega  à 

receita Federal (só entregou a declaração 
de IR); 

Item 4.1.3.2. - CPTS do pai do aluno ; 

Item 4.1.3.2. CTPS da mãe e do aluno, 
faltam folhas subsequentes 

Item 4.1.3.4.2. - Extratos bancário da mãe 
( só entregou do mês de abril, portanto, 

faltaram de dois meses); 
- Contrato de locação  (só anexou o  

recibo) 

- Obs.: Corrigir valor da renda bruta da 
mãe. Excluir vale transporte e cesta 

básica.  

23448 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

Item 4.1.2.2. do edital - Falta documento 
de identificação  

Itens 4.1.3.4.1. e 4.1.3.4.1.1. do edital - 
Faltam DIRPF  



pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

23457 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

• Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Resta a apresentação do recibo de entrega 
da Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física, conforme disposto no 

subitem 4.1.3.4.1 do Edital. 
Resta que apresente o extrato bancário 

referente ao mês de fevereiro de 2020, 
conforme subitem 4.1.3.4.2 do Edital. 

Resta a apresentação por parte de, do 
último registro, quando houver, e folha 

subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 
último registro da CTPS, conforme 

disposto no subitem 4.1.3.2 do Edital. 
O valor da renda bruta média inserida na 

planilha está menor do que a renda 

apresentada no contracheque. 
Caso não possua rendimentos, resta a 

apresentação da declaração negativa de 
rendimentos, preenchida conforme o 

subitem 4.1.3.5. do Edital. 
 

 

23464 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Conforme item 4.1.3.2. - Não apresentou 
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 

Social) completa apenas fotos do pai e da 

mãe. 

23465 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

01- Faltaram documentos da empresa 

conforme item 4.1.3.4.3. letra e do edital. 
02- Faltaram documentos referentes. 

03- não consta como dependente na 
DIRRF. 



23478 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 

apresentou página do último registro(se 

houver) e/ou folha em branco 
subsequente da CTPS da aluna; não 

apresentou página de qualificação da CTPS 
da mãe. 

2 - Conforme item 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 - 
Não apresentou Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada" , correspondente ao exercício de 
2020, ano-calendário de 2019 da aluna e - 

Não apresentou Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física - DIRPF  COMPLETA 

da mãe. 

3 - Conforme item 4.1.2.2. - Documento 
da irmã, menor de idade, está ilegível. 

4 - Conforme item 4.1.1 - O candidato não 
efetuou o preenchimento referente a 

média de renda com base na comprovação 
da situação econômica e de rendimentos 

do item 4.1.4.3 letra i).  

5 - Conforme item 4.1.1.1. e  4.1.1.1.1. - 
Verificar declarado divergente da média 

dos comprovantes - requerente Vanessa. 
6 - Conforme item 4.1.1.1. e 4.1.1.1.2. - 

Não informou o valor da Média de 

Previdência e IR - apresentado nos 
comprovantes – requerente. 

7 - Conforme item 4.1.3.4.2. - Não 
apresentou extratos bancários da conta 

constante no holerite. 

23492 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Aluno apresentou histórico escolar da mãe 
para condições socioeconômicas 

diferenciadas; 
Aluno não apresentou os extratos 

bancários dos membros da família; 

Não apresentou o PIS/PASEP do membro 
familiar (irmã); 

Precisaremos de documentação que 
comprove o divórcio dos pais para 

entendermos a situação da casa que é 

financiada; 

23502 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

renda ultrapassa o rendimento domiciliar 

“per capita” médio mensal (Renda Familiar 
Mensal “Per Capita”) igual ou inferior a R$ 

1.439,00 (mil, quatrocentos e trinta e nove 

reais) conforme item 2.1.d) .Pai da 
solicitante não apresenta extratos 

bancários completo dos últimos três meses  
conforme (item 4.1.3.4.2)  e os 

contracheques referente aos três último 

meses conforme item 4.1.3.4.1 a1). - Não 
foi apresentado o Contrato e último 

comprovante de pagamento de imóvel 
residencial financiado e utilizado como 

moradia do grupo familiar, quando for o 
caso (item 4.1.3.6.b) - Foi apresentada 

declaração de quitação do ano de 2019 

que não atende ao item. 

23525 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

O aluno não apresentou a seguinte 

documentação: 

 
- Número e extrato PIS / PASEP (item 4. 1. 

3. 3 do Edital) 



pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

23530 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

• Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Providenciar as documentações para 
serem entregues na fase de recurso. 

 

Em razão da idade (declaração de negativa 
de rendimento somente para menores) , 

aluna e mãe não se encaixam na faixa 
etária citada no item 4.1.3.5, portanto não 

atendem ao item deste edital; 

 
Providenciar CTPS da aluna conforme item 

4.1.3.2 do edital, caso não possua, 
fornecer Declaração Negativa de emissão 

de CPTS conforme item 4.1.3.2.1 do 
edital; 

 

Aluna providenciar extrato bancário ou 
declaração negativa de conta bancária 

conforme o item 4.1.3.4.2 do edital. 
 

Aluna apresentou apenas o verso do 

histórico escolar  não sendo possível 
identificar, não atendendo portanto ao 

item 4.1.3.6 letra “h” do edital. 
Providenciar nova cópia do Histórico 

escolar apresentando frente e verso do 
mesmo. 

 

4.1.3.3. Número e extrato do PIS/PASEP 
de todos os componentes da Aluna ou 

Declaração Negativa de Inscrição no 
PIS/PASEP (Anexo V), 

 

Mãe da aluna possui nº de PIS/PASEP, 
porém não apresentou extrato do mesmo 

não atendendo ao item 4.1.3.3 do edital; 
Providenciar e extratos bancários da mãe, 

de forma mais legível, conforme item 

4.1.3.4.2 do edital;  
 

CTPS da mãe não atende aos requisitos 
citados no item 4.1.3.2 do edital 

mostrando apenas a folha do último 
emprego e folha subsequente em branco. 

Providenciar folhas conforme especificado 

no item anteriormente citado do edital; 
 

CTPS do pai não atende aos requisitos 
citados no item 4.1.3.2 do edital 

mostrando apenas a folha do último 

emprego. 
 

É necessário a cópia da Declaração do 
IRPF ( DIRPF ) com respectivo Recibo 

conforme item 4.1.3.4.1 do edital; 
 

Ajustar a renda média do Pai, pois não 

apresenta desconto do IRPF no holerite. 
 

No contrato de financiamento do imóvel 
anexar a página com a identificação 



23538 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Providenciar as documentações para 

serem entregues na fase de recurso. 

 
Falta dígito do RG no preenchimento do 

formulário na parte Identificação e formas 
de contato 

 
Data de nascimento da Irmã preenchida 

no formulário consta diferente do 

documento apresentado. 

23558 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Apresentou documentos indevidos: 
1- CTPS de Emerson não apresenta a 

última página posterior ao último registro. 
2- Declaração de isenção do DIRPF não é 

um documento válido neste edital. 
 

Faltou informações: 

1- item 4.1.3.4.2. - Extrato bancário ou 
declaração negativa de conta bancária 

2- Item 4.1.3.4.1. - DIRPF. 
3- Item 4.1.3.2. - CTPS. 

4- Item 4.1.3.4.3. letra e. - Documentos 

de comprovação de renda de autônomo. 
5- Valores declarados na renda não 

conferem com os valores apurados nos 
extratos bancários (declarado R$600,00 e 

verificado R$ 1606,35). Necessário 
justificar e/ou corrigir a informação. 

23574 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.3.2. - Não 

apresentou a CTPS de todo do grupo 
familiar maiores de 16 anos ou declaração 

negativa de emissão de CTPS (anexo IV). 

2 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 
apresentou número e extrato do 

PIS/PASEP ou declaração negativa de 
inscrição no PIS/PASEP (anexo V). 

3 - Conforme itens 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 
- Não apresentou Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada" , correspondente ao exercício de 
2020, ano-calendário de 2019 de todo o 

grupo familiar. 
4 - Conforme item 4.1.3.4.3. - Não 

apresentou os documentos listados de 

todos os membros do grupo familiar que 
contribuem para a renda mensal indicada 

no Formulário Socioeconômico, de acordo 
com a respectiva atividade exercida. 

5 - Conforme item 4.1.3.6. letra c) - Não 

apresentou o último comprovante de 
pagamento do imóvel residencial locado. 

6 - Conforme itens 4.1.1., 4.1.1.1. e 
4.1.1.1.1. - Falta preencher os campos 

"Média Renda Bruta", "Renda Liquida 
Média" e "Previdência oficial descontada" 

de todos os membros do grupo familiar 

que contribuem para a renda mensal. 



23582 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

A renda foi corrigida com base nos valores 

dos extratos bancários dos últimos 3 

meses. renda ultrapassa o rendimento 
domiciliar “per capita” médio mensal 

(Renda Familiar Mensal “Per Capita”) igual 
ou inferior a R$ 1.439,00 (mil, 

quatrocentos e trinta e nove reais) 
conforme item 2.1.d) . 

23591 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

4.1.3.4.2. Extratos bancários mãe: 

Constam diversos créditos além do salário  
(TBI/DOC/CEI),  favor esclarecer e incluir 

estes valores adicionais nos rendimentos 

da mãe, inclusive deposito realizado pelo 
pai da aluna(vide item 4.1.1.1.) 

4.1.3.4.3, a1) Contracheques da aluna: 
necessário apresentar 3 meses (ou o que 

tiver disponível, a partir de março quando 
começou o trabalho). Considerar a média 

da renda bruta recebida no campo 

Comprovação da situação econômica do 
aluno e membros do grupo familiar.  

Obs.: Na DIRPF da mãe não constou a 
aluna como dependente. 

23597 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Itens em desacordo c o edital: 

 
1- Foi apresentado comprovante de 

residência desatualizado (2018), em 
desacordo c o item 4.1.2.3 do edital; 

 

Aluna: 
1- Não foi apresentado CTPS ou 

Declaração de Negativa de Emissão da 
CTPS, conforme item 4.1.3.2 do edital; 

2- Não foi apresentado PIS/PASEP ou 

Declaração Negativa de Inscrição no 
PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 

edital; 
3- Não foi apresentado Declaração 

Negativa de Rendimentos, conforme item 

4.1.3.5 do edital. 
 

Mãe da aluna: 
 

1- Não foi apresentado CTPS ou 
Declaração Negativa de Emissão da CTPS, 

conforme item 4.1.3.2 do edital; 

2- Não foi apresentado PIS/PASEP ou 
Declaração Negativa de Inscrição do 

PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 
edital; 

3- Foi apresentado o extrato bancário 

somente do período de 15/04 a 15/05, é 
necessário dos últimos 3 meses, conforme 

item 4.1.3.4.2 do edital; 
 

Pai da aluna: 
 

1- Apresentado CTPS incompleta, em 

desacordo c o item 4.1.3.2 do edital; 
2- Não foi apresentado o extrato do 

PIS/PASEP, conforme item 4.1.3.3 do 
edital; 

3- Renda informada não corresponde as 

entradas na conta bancária, valor correto é 
4960,70 (média dos 3 últimos meses), 



fazer a alteração no processo. 

 

Apresentou documentos indevidos: 
1- Documentos do pai e mãe foram 

anexados no campo de documentos da 
aluna. 

23603 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Itens em desacordo c o edital: 
 

1. O contrato de aluguel do imóvel não 

confere c o comprovante de residência 
anexado. O contrato de aluguel e 

comprovante de pagamento referem-se a 
um salão comercial. Excluir o item das 

condições socioeconômicas diferenciadas. 
2. Não foi apresentado CPF da mãe da 

aluna, conforme item 4.1.3.1 do edital; 

3. Não foi apresentado os extratos 
bancários detalhado do pai (autônomo) da 

solicitante desacordo com o item 4.1.3.4.2 
do edital; 

4. Não foi apresentado os extratos 

bancários da mãe (autônoma) da 
solicitante desacordo com o item 4.1.3.4.2 

do edital; 
5. Não foi apresentado extrato do 

PIS/PASEP da aluna e de nenhum membro 
do grupo familiar, conforme item 4.1.3.3 

do edital; 

6. Não foi apresentado os holerites da 
irmã da solicitante conforme item 4.1.3.4.3 

subitem "a" do edital, tendo em vista o 
registro em carteira de trabalho; 

 

7. Não foi possível calcular nenhum dos 
rendimentos do membro do grupo familiar 

da solicitante devido a falta de 
documentos; 

 

 
 

 
 

23628 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

O aluno deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 
 

- Comprovante do tipo de moradia (O 
apresentado não foi possível ser 

consultado pois está protegido por senha). 



23630 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.2.3 - Não 

apresentou um dos comprovantes de 

endereço emitido em nome de um dos 
componentes do grupo familiar. 

2 - Conforme item 4.1.3.2 - Não 
apresentou a página da qualificação e do 

último registro, quando houver, e folha 
subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS do candidato. 
3 - Conforme item 4.1.3.3 - Não 

apresentou número e extrato do 
PIS/PASEP ou declaração negativa de 

inscrição no PIS/PASEP (anexo V) de todos 

os componentes do grupo familiar maiores 
de 16 (dezesseis) anos, inclusive do 

candidato. 
4 - Conforme itens 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 

- Não apresentou Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física - DIRPF ou DIRPF 

"Zerada", correspondente ao exercício de 

2020, ano-calendário de 2019 de todos do 
grupo familiar. 

5 - Conforme item 4.1.3.4.3. - Não 
apresentou os tipos de documentos de 

todos os membros do grupo familiar que 

contribuem para a renda mensal indicada 
no Formulário Socioeconômico, de acordo 

com a respectiva atividade exercida. 

23684 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

1 - Conforme item 4.1.1.1.1. - Verificar o 

valor informado no campo "IRPF 

descontado no mês" para comprovação de 
rendimentos. Diverge do que consta nos 

anexos da declaração de IRPF e holerites, 
consequentemente o rendimento 

domiciliar "per capita" médio mensal é 

superior a R$ 1.439,00 conforme item 2.1. 
d) 

23689 Desclassificado •Não apresentou todos os 
documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

4.1.3.3 do Edital. Faltou os extrato do PIS 
para ambas, sendo que para Letícia 

também resta o número do PIS. 
4.1.3.4.2 do Edital. Extratos bancários 

incoerentes com a renda média informada, 
com valores abundantemente superiores 

de recebimentos e gastos. 

4.1.3.4.2 do Edital. Resta que Letícia 
apresente os extratos bancários atinentes 

aos últimos três meses, considerando o 
disposto no subitem 4.1.3.4.2 do Edital. 



23693 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

A aluna não apresentou os seguintes 

documentos:  1) CTPS – Carteira de 

Trabalho e Previdência Social de todos os 
componentes do grupo familiar (inclusive 

desempregados, estagiários, funcionários 
públicos estatutários, trabalhadores 

informais etc.) maiores de 16 (dezesseis) 
anos e menores de 70 (setenta) anos, 

inclusive do candidato (páginas 

sequenciais: da identificação de seu 
portador – foto e qualificação, do último 

registro, quando houver, e folha 
subsequente em branco, a fim de 

comprovar que o registro apresentado é o 

último registro da CTPS), ou Declaração 
Negativa de Emissão de CTPS (Anexo IV), 

devidamente preenchida e assinada pelo 
membro do grupo familiar, em caso de 

não emissão de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (item 4.1.3.2) - A 

solicitante apresentou somente as folhas 

de identificação; 2) Número e extrato do 
PIS/PASEP  de todos os componentes do 

grupo familiar (item 4.1.3.3); e, 3) Todos 
do grupo familiar maiores de 18 anos 

devem apresentar a última Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, 
correspondente ao exercício de 2020, ano-

calendário de 2019, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando for o caso (item 

4.1.3.4.1). 

23700 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

O aluno não apresentou os seguintes 
documentos: SOLICITANTE : 1) CTPS – 

Carteira de Trabalho e Previdência Social 

de todos os componentes do grupo 
familiar (inclusive desempregados, 

estagiários, funcionários públicos 
estatutários, trabalhadores informais etc.) 

maiores de 16 (dezesseis) anos e menores 

de 70 (setenta) anos, inclusive do 
candidato (páginas sequenciais: da 

identificação de seu portador – foto e 
qualificação, do último registro, quando 

houver, e folha subsequente em branco, a 
fim de comprovar que o registro 

apresentado é o último registro da CTPS), 

ou Declaração Negativa de Emissão de 
CTPS (Anexo IV), devidamente preenchida 

e assinada pelo membro do grupo familiar, 
em caso de não emissão de Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (item 

4.1.3.2) - não apresentou a página de foto 
e qualificação civil; 2) Todos do grupo 

familiar maiores de 18 anos devem 
apresentar a última Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física – DIRPF, 
correspondente ao exercício de 2020, ano-

calendário de 2019, acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 

restituição, quando for o caso (item 
4.1.3.4.1); 3) Extratos bancários dos 

últimos três meses ao da inscrição (item 



4.1.3.4.2); 4) Número e extrato do 

PIS/PASEP  de todos os componentes do 

grupo familiar (item 4.1.3.3); e, 5) 
Documentos referentes à atividade 

exercida  (item 4.1.3.4.3.e).   MÃE:  1) 
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência 

Social de todos os componentes do grupo 
familiar (inclusive desempregados, 

estagiários, funcionários públicos 

estatutários, trabalhadores informais etc.) 
maiores de 16 (dezesseis) anos e menores 

de 70 (setenta) anos, inclusive do 
candidato (páginas sequenciais: da 

identificação de seu portador – foto e 

qualificação, do último registro, quando 
houver, e folha subsequente em branco, a 

fim de comprovar que o registro 
apresentado é o último registro da CTPS), 

ou Declaração Negativa de Emissão de 
CTPS (Anexo IV), devidamente preenchida 

e assinada pelo membro do grupo familiar, 

em caso de não emissão de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (item 

4.1.3.2) - não apresentou a página de foto 
e página subsequente ao último registro; 

2) Todos do grupo familiar maiores de 18 

anos devem apresentar a última 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física – DIRPF, correspondente ao 
exercício de 2020, ano-calendário de 2019, 

acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando for o 

caso (item 4.1.3.4.1); 3) Extratos 
bancários dos últimos três meses ao da 

inscrição (item 4.1.3.4.2); 4) Número e 
extrato do PIS/PASEP  de todos os 

componentes do grupo familiar (item 

4.1.3.3); e, 5) Documentos referentes à 
atividade exercida (item 4.1.3.4.3).    Mãe 

e irmãos do solicitante não foram 
lançado  no campo de  (Comprovação da 

situação econômica do aluno e membros 

do grupo familiar)  para efeito de cálculos. 

23705 Desclassificado •Não tem RFMF inferior ao 

limite (R$ 1.439,00) 
•Não apresentou todos os 

documentos necessários 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

O aluno deixou de apresentar a seguinte 

documentação: 
 

- Extrato PIS Uelson (item 4.1.3.3) 

- Três últimos extratos bancários ou 
declaração negativa de conta bancária 

Shaira / Edigeci (item 4.1.3.4.2) 
- Declaração Negativa de Rendimentos 

(item 4.1.3.5) 

 
- Renda Média declarada incompatível com 

os valores apresentados em extratos e 
contra-cheques e acima do valor fixado em 

edital. 



23722 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

- Deverá ser informado o endereço no 

formulário 

 
O aluno não apresentou a seguinte 

documentação: 
 

- DIRPF Nádia (item 4.1.3.4.1) - Só 
apresentou o recibo de entrega. 

- DIRPF e Recibo de entrega Hamilton 

(item 4.1.3.4.1) 
- CTPS Nadia (item 4.1.3.2) - Faltou a 

folha do último registro. 
- CTPS Hamilton (item 4.1.3.2)  

- PIS / PASEP e extrato Hamilton (item 

4.1.3.3) - O número apresentado no 
"Cartão do Cidadão" não gera resultado na 

busca pelo site oficial. 
- Contrato de Aluguel 

- CTPS, PIS / PASEP, DIRPF, Extratos 
bancários dos últimos 3 meses ou 

declaração negativa de conta bancária - 

Andrew. 

23724 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

01- Documentos inválidos para 

comprovação de moradia locada. Item  

4.1.3.6. letra b do edital. 
02- CTPS da aluna sem numeração das 

páginas. 
03- Faltou PIS/PASEP da mãe da aluna. 

04- Faltou a DIRPF da aluna, da mãe e do 
padrasto. A Declaração apresentada não é 

um documento válido neste edital. 

05 - Faltou os extratos bancários do 
padrasto da aluna. 

Obs.: A aluna tem que se atentar aos 
anexos do edital (declarações). 

23731 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 
• Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

Resta a apresentação da última Declaração 

de Imposto de Renda, bem como o recibo 
de entrega, observando o disposto no 

subitem 4.1.3.4.1 e 4.1.3.4.1.1 do Edital. 

Resta apresente os extratos bancários 
atinentes aos meses completos de 

fevereiro, março e abril de 2020, 
considerando o disposto no subitem 

4.1.3.4.2 do Edital. 
Resta que apresente o extrato bancário 

atinente ao mês completo de fevereiro, 

considerando o disposto no subitem 
4.1.3.4.2 do Edital. 

Falta a apresentação do extrato do PIS, 
conforme subitem 4.1.3.3 do Edital. 

Na declaração negativa de rendimentos, 

deve constar a assinatura, conforme 
documento oficial. 

23732 Desclassificado • Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 

Ausência extrato bancário. 
 

Declaração IRPF está "zerada"- - fornecer 

esclarecimentos. 



forem comprovados 

documentalmente 

23734 Classificado     

23738 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 
documentalmente 

• Renda Familiar Mensal “Per Capita” 

superior a R$ 1.439,00 (mil, quatrocentos 

e trinta e nove reais) conforme item 2.1 
d); 

 
• Como documentação ela não apresentou 

o extrato de PIS mas ela tem uma 
documentação constando o número de 

NIS e  como declaração de imposto de 

renda ela não colocou uma declaração 
zerada(de acordo com o edital) -  ela 

colocou uma cópia de uma consulta 
realizada no site  da receita em que consta  

que não há na base de dados  da receita 

federal a declaração dela; 
 

• Na carteira profissional ela apresentou a 
primeira folha com foto indicando que era 

segunda via, apresentou a folha com a 
qualificação civil mas não anexou a folha 

com o último registro de emprego e em 

seguida ela colocou folhas em branco que 
são as páginas 16 e 17;(sendo que após 

minha consulta a página inicial dos 
registros de trabalho começa na 12)  

 

• No preenchimento das condições 
socioeconômicas diferenciais a aluna 

afirmou que é ingressante por cota social, 
mas no sistema interno consta como não é 

ingressante como cota social. 
 

• Ao receber uma ajuda da minha mãe 

entre $500,00 e $1.000,00 e fazer alguns 
"bicos" em festas e eventos (Doces) para 

complementar o valor da mensalidade. É 
necessária a comprovação destas receitas 

através da Declaração do Imposto de 

Renda no lugar da declaração de próprio 
punho a respeito dos rendimentos. 

 
• Renda Familiar Mensal “Per Capita” 

superior a R$ 1.439,00 (mil, quatrocentos 

e trinta e nove reais) 
 

ORIENTAÇÕES À ALUNA 
 

Providenciar as documentações para 
serem entregues na fase de recurso. 

 

• Renda Familiar Mensal “Per Capita” 
superior a R$ 1.439,00 (mil, quatrocentos 

e trinta e nove reais) conforme item 2.1 
d); 

 

• Divergência no PREENCHIMENTO da 
condições socioeconômicas diferenciais 

com o sistema interno.  
Ingressante por cota social? Aluna consta 

como não cotista no sistema interno. 
 



• Divergência no PREENCHIMENTO tipo de 

comprovante de endereço: e. Boleto 

bancário de mensalidade escolar, de 
mensalidade de plano de saúde, de 

condomínio ou de financiamento 
habitacional; e ANEXOU O COMPROVANTE 

DE:  f. Fatura de cartão de crédito; 
 

• Caso more de ALUGUEL, apresentar 

comprovante de acordo com os itens do 
edital. 4.1.2.3 b. ou  4.1.2.3 c.; 

               Alteração nas Condições 
Socioeconômicas diferenciadas --> Tipos 

de Moradia. 

 
• Conforme o item 4.1.3.2. : Providenciar 

uma cópia da folha da CTPS contendo o 
último registro, não tendo-o cópia da 

página anterior e a primeira em branco.  
 

• Conforme o item  4.1.3.3. : Referente ao 

PIS, a aluna poderá entrar no site da Caixa 
e solicitar extrato completo do FGTS e 

anexar o PIS, ou Declaração Negativa de 
Inscrição no PIS/PASEP (Anexo V), 

devidamente preenchida e assinada. 

 
• A consulta apenas diz que não consta 

nenhuma declaração do imposto entregue, 
portanto não comprova renda. É 

necessário a cópia da Declaração do IRPF 
( DIRPF ) com respectivo Recibo pois vai 

comprovar a renda, conforme item 

4.1.3.4.1 do edital;  
ou no caso de não ter renda a ser 

declarada, a aluna deve: 
Apresentar uma DIRPF nos moldes do item 

4.1.3.4.1.1.(“zerada”) 

Para fazer a declaração é necessário 
baixar o programa da declaração no site 

da receita, preencher todos os campos e 
no campo renda deixar zerado. 

 

• Como declarado que recebe ajuda de 
custo da mãe, anexar comprovante dos 

mesmos, conforme item 4.1.3.4.3  j1) e   
4.1.3.4.3 j2) 

23754 Desclassificado • Prestar informações ou 

apresentar documentos 
equivocados 

•Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

Ausência da página em branco 

subsequente ao ultimo registro na Carteira 
de Trabalho (CTPS). 

 
Ausência da Declaração de Importo de 

Renda  (DIRPF) ou Declaração zerada. 

 
Ausência dos Extratos bancários dos 

últimos 3 meses. 
 

Ausência do número e extrato PIS/Pasep 



23760 Desclassificado •Faltou informações ou 

documentos que interfiram 

na situação 
socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

O aluno não apresentou os seguintes 

documentos: 

- CTPS do Aluno (item 4.1.3.2 do edital) 
- DIRF do Aluno (item 4.1.3.4.1 do Edital) 

- Nº e Extrato PIS/PASEP (item 4.1.3.3 do 
Edital) 

- Extrato PIS/PASEP de Adriana (item 
4.1.3.3 do Edital) 

- DIRF de Thaís (item 4.1.3.4.1 do Edital) 

- O aluno possuí empresas cadastradas em 
seu nome junto a JUCESP, deverá neste 

caso apresentar documentação 
relacionada no edital (item 4.1.3.4 "e" 

e/ou "g" do Edital) 

- Adriana possuí empresas cadastradas em 
seu nome junto a JUCESP, deverá neste 

caso apresentar documentação 
relacionada no edital (item 4.1.3.4 "e" 

e/ou "g" do Edital) 
- Por favor, verificar o valor de Renda 

Média 

23770 Desclassificado •Faltou informações ou 
documentos que interfiram 

na situação 

socioeconômica do grupo 
familiar, desde que 

apurados em diligência 
pela CCB/FD ou pelas 

Comissões de Classe e 
forem comprovados 

documentalmente 

O aluno deixou de apresentar a seguinte 
documentação: 

- Documentos de Identificação Vítor (item 

4.1.2.2 do Edital) 
- CTPS (item 4.1.3.2 do Edital) - faltou 

apresentar a imagem do último registro 
- PIS / PASEP  (item 4.1.3.3 do Edital) 

- DIRF (item 4.1.3.4.1 do Edital) 
- Extratos Bancários (item 4.1.3.4 - item E 

do Edital) 

 
* não declarou rendimentos 



23771 Desclassificado •Não apresentou todos os 

documentos necessários 

• Prestar informações ou 
apresentar documentos 

equivocados 
•Faltou informações ou 

documentos que interfiram 
na situação 

socioeconômica do grupo 

familiar, desde que 
apurados em diligência 

pela CCB/FD ou pelas 
Comissões de Classe e 

forem comprovados 

documentalmente 

Resta a apresentação do recibo de entrega 

da Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física de Nádia, conforme disposto 
no subitem 4.1.3.4.1 do Edital. 

Resta a apresentação da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física bem 

como o recibo de entrega, conforme 
disposto no subitem 4.1.3.4.1 do Edital. 

Resta apresentem a CTPS, conforme 

subitem 4.1.3.2 do Edital. 
Resta a apresentação, do último registro, 

quando houver, e folha subsequente em 
branco, a fim de comprovar que o registro 

apresentado é o último registro da CTPS, 

conforme disposto no subitem 4.1.3.2 do 
Edital. 

Resta apresentem três últimos extratos 
bancários, conforme subitem 4.1.3.4.2 do 

Edital. 
Falta a Declaração Negativa de 

Rendimentos referente , conforme subitem 

4.1.3.5 do Edital. 
Faltaram o número e extrato PIS/PASEP, 

conforme subitem  4.1.3.3 do Edital. 
Para obtenção da pontuação, deve 

satisfazer as condições estabelecidas no 

subitem  4.1.3.6, c) do Edital.  
Resta que apresente declaração expedida 

por Instituição de Ensino Superior não 
gratuita que comprove matrícula ativa na 

condição de pagante, para obter a 
pontuação, conforme subitem 4.1.3.6, g), 

do Edital. 

Há a necessidade de melhor esclarecer a 
situação dos membros, para saber se mora 

no mesmo domicílio do grupo familiar, a 
ponto de se enquadrar no disposto no 

subitem 4.1.2.1 do Edital. 

 
 

CCB/FD, 29 de maio de 2020. 
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