
 

 

 

Resultado Parcial 
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Nº Protocolo Resultado Motivo 

01 Indeferido Candidato descumpriu o pré-requisito de entrega de toda a 
documentação junto ao Formulário Socieconômico, documento essencial 

à análise. Estudante contemplado por auxílio que visa a 

permanência estudantil.  
 

02 Indeferido Candidato não encaminhou carteiras de Trabalho e declaração de renda 
com firma reconhecida, bem como não enviou as páginas de contrato da 
carteira de trabalho do padrasto e da mãe. Todas as carteiras enviadas 

não foram autenticadas. Não envia declaração de renda da mãe com 

firma reconhecida, bem como Declaração de Imposto de Renda 

juntos ao Recibo.  
 

03 Indeferido Candidato encaminha somente despesa de energia do mês de fevereiro, 
apresentando declaração de renda sem firma reconhecida. Não 
encaminha Declaração de Renda com firma reconhecida dos demais 
membros da família. Envia fotocópias das carteiras de trabalho sem 

autenticação. 
 

04 Deferido  

05 Indeferido Candidato cita que possui benefício governamental, mas não comprova o 
recebimento. Não encaminha Declaração de Renda com firma 
reconhecida, bem como documentos dos demais membros da família. 
Não apresenta comprovantes de despesas.   
 

06 Indeferido Candidato não apresenta Declaração de Renda com firma reconhecida. 
Carteiras de trabalho dos membros da família incompletas (falta da 
página do contrato de trabalho). Não apresenta a Declaração de Renda 
do pai e irmã, conforme edital.  
 

07 Indeferido Candidato não encaminha despesas de água e energia, bem como 
encaminha as carteiras de trabalho sem firma reconhecida. 
 

08 Indeferido Candidato apresentou apenas uma conta de energia e água da 
residência familiar. Não enviou fotocópias das carteiras de trabalho 
autenticadas.   
 

09 Indeferido Candidato não apresenta declaração com firma reconhecida, bem como 
envia carteira de trabalho sem as páginas do contrato de trabalho e 
autenticação. Envia CTPS da mãe sem páginas do contrato de trabalho e 
autenticação. Não apresenta declarações de renda da mãe e irmão, 

conforme edital.  
 

10 Indeferido Candidato não envia Declaração de Imposto de Renda completa da mãe, 
bem como despesas da família referente ao mês de janeiro.  
 



11 Indeferido Candidato apresenta Declaração de Ausência de Renda sem firma 
reconhecida em cartório. Envia as fotocópias das Carteiras de Trabalho 
sem autenticação e não envia declaração, conforme edital da avó 
(somente comprovante de pensão por morte).  
 

S/nº Deferido  

 


