
 

 

COMUNICADO CSP Nº16/2022 

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA O 

PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA – EDITAL DRG - ITQ Nº014/2022 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Itaquaquecetuba, no uso de 

suas atribuições, torna público, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, o RESULTADO 

PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE AUXÍLIO 

PERMANÊNCIA – EDITAL DRG - ITQ Nº014/2022. Abaixo está disposta a lista com a situação 

atual da inscrição dos alunos (DEFERIDA e INDEFERIDA). 

 
REGULARIZAÇÃO: 

1. Os estudantes aqui listados com suas inscrições INDEFERIDAS por documentação 

pendente poderão fazer a regularização dentro do prazo para recurso, que compreende o 

período de 06/05/2022 a 10/05/2022 até 23h59min. 

 
Os documentos devem ser enviados pelo SUAP: busque no lado esquerdo da tela, nas 

abas ‘Atividades Estudantis’, ‘Serviço Social’, ‘Programas’, ‘Inscrições’. Quando aparecer 

sua inscrição no Edital DRG - ITQ Nº014/2022 no lado direito clique em ‘Documentação do 

Aluno’ e ‘Adicionar documento’. Caso o prontuário do estudante inscrito não conste na lista 

abaixo, informe o erro à Coordenadoria Sociopedagógica no período de 06/05/2022 a 

10/05/2022 até 23h59min através do email: assistenciaestudantil.itq@ifsp.edu.br . 

OBSERVAÇÃO: Este documento trata apenas das inscrições deferidas/indeferidas. Isto 

NÃO significa que o estudante será contemplado com o/os auxílio(s) requerido(s). O 

atendimento ao estudante está sujeito à disponibilidade orçamentária da Política de Assistência 

Estudantil do Câmpus. Mais informações e/ou dúvidas poderão ser sanadas também através do 

e-mail: assistenciaestudantil.itq@ifsp.edu.br .
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Após a HOMOLOGAÇÃO deste processo seletivo a Coordenadoria Sociopedagógica 

emitirá um COMUNICADO informando os ajustes nos VALORES DAS COTAS e os 

AUXÍLIOS CONCEDIDOS a cada estudante. 

 

PRONTUÁRIO SOLICITAÇÃO 

IQ3000303 DEFERIDA. 

IQ3001415 DEFERIDA. 

IQ3002195 DEFERIDA. 

IQ3002675 DEFERIDA. 

IQ3004732 DEFERIDA. 

IQ3004813 DEFERIDA. 

IQ3004929 DEFERIDA. 

IQ3004961 DEFERIDA. 

IQ3005089 DEFERIDA. 

IQ3005496 DEFERIDA. 

IQ3006905 DEFERIDA. 

IQ3011135 DEFERIDA. 

IQ3011291 DEFERIDA. 

IQ3011348 DEFERIDA. 

IQ3011411 DEFERIDA. 

IQ3011496 DEFERIDA. 

IQ3011526 DEFERIDA. 

IQ3012735 DEFERIDA. 

IQ301276X DEFERIDA. 

IQ3012794 DEFERIDA. 

IQ3012832 DEFERIDA. 

IQ3012859 DEFERIDA. 

IQ3012948 DEFERIDA. 

IQ3012964 DEFERIDA. 

IQ3012981 DEFERIDA. 

IQ3013022 DEFERIDA. 

IQ3013057 DEFERIDA. 

IQ3013154 DEFERIDA. 

IQ3013243 DEFERIDA. 

IQ3013294 DEFERIDA. 

IQ3013308 DEFERIDA. 

IQ3013332 DEFERIDA. 

IQ3013383 DEFERIDA. 

IQ3013391 DEFERIDA. 

IQ3013472 DEFERIDA. 

IQ3013502 DEFERIDA. 

IQ3013588 DEFERIDA. 

IQ3013618 DEFERIDA. 

IQ3013634 DEFERIDA. 

IQ301388X DEFERIDA. 

IQ3014517 DEFERIDA. 

IQ3014801 DEFERIDA. 

IQ3014835 DEFERIDA. 



 

 

 

PRONTUÁRIO SOLICITAÇÃO 

IQ300001X 
INDEFERIDA. Pendências: CPF e ANEXO III da esposa, além do 

comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3000796 INDEFERIDO. Pendências: holerites dos meses de JANEIRO e 

FEVEREIRO/2022 da estudante. 

IQ3001083 INDEFERIDA. Não entregou documentos. 

IQ3001199 

INDEFERIDA. Pendências: termo de responsabilidade com os 

dados da estudante, holerites de janeiro, fevereiro e março do pai e 

comprovante de inscrição do aluno. 

IQ300130X 
INDEFERIDA. Pendências: ANEXOS I, II, e comprovante de 

inscrição do aluno, ANEXO III do Pablo e da Cíntia. 

IQ3001326 

INDEFERIDA. Pendências: holerite de janeiro de Matheus, falta o 

último registro mais a próxima página em branco do Sr. João Bosco, 

as carteiras digitais não tem nome, precisa aparecer de quem são  as 

carteiras. 

IQ3001482 

INDEFERIDA. Pendências: falta o verso do Anexo II; 

Comprovação da renda da mãe (falta página do último contrato de 

trabalho e página em branco seguinte da Carteira de Trabalho e 

Anexo III);  RG/CPF da mãe. 

IQ3001491 

INDEFERIDA. Pendências: falta termo de responsabilidade com os 

dados do estudante, termo de compromisso, parte da foto e o verso 

das carteiras de trabalho de Priscila e Maria, último registro e a 

página seguinte em branco de Maria, declaração de trabalho informal 

de Priscila e Maria. 

IQ3001512 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, comprovante bancário, comprovante de 

residência, CPF da mãe e comprovação de renda da estudante e dos 

familiares. 

IQ3001555 
INDEFERIDA. Pendência: falta comprovante de inscrição do aluno 

assinado. 

IQ300189X 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno e 

comprovação de renda do pai e da mãe. 

IQ3001946 INDEFERIDA. Nos termos do item 3.4. do Edital. 

IQ3002209 INDEFERIDO. Pendências: preencher novos ANEXOS I, II e III. 

Foto das Páginas 14 e 15 da Carteira de Trabalho. 

IQ3002438 
INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno e 

comprovação de renda dos familiares. 

IQ3002454 

INDEFERIDA. Pendências: assinatura nos anexos, comprovante de 

inscrição do aluno e declarações de sem renda, falta carteira de 

trabalho  de Elaine, Luiz Pirossi e Gabriel e holerite de Luiz 

Guilherme de janeiro, fevereiro e março/2022. 

IQ3002551 INDEFERIDA. Não entregou documentos 

IQ3002578 

INDEFERIDA. Pendências: RG/CPF e comprovantes de renda dos 

integrantes da família, termos, comprovante de inscrição do aluno, 

comprovante bancário, etc. 

IQ3003698 INDEFERIDA. Pendência: comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3003736 INDEFERIDA. Com base nos itens 3.4, 5.6 e 5.7 do Edital. 



 

 

IQ3003744 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 
termo de responsabilidade, termo de compromisso, comprovante de 

residência, CPF e RG dos pais, parte da tua carteira o verso da foto 

(qualificação civil), declaração de renda informal. carteira de 

trabalho como pede no Edital juntamente com a declaração de sem 

renda dos pais. 

IQ3003779 INDEFERIDA. Solicitado nova comprovação de renda do pai. 

IQ300466X 

INDEFERIDA. Pendências: Anexos I, II e comprovante de inscrição 

do aluno; conta bancaria, onde consta o nome do cliente, agencia e 

conta, carteira de trabalho da esposa e declaração de sem renda. 

IQ3004708 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno e 

comprovação de renda do estudante; a comprovação de renda deve 

ser recente (apresentou do ano de 2020). 

IQ3004741 

INDEFERIDA. Pendências: termo de compromisso, conta bancária, 

holerite do pai de janeiro, fevereiro e março de 2022 e comprovante 

de inscrição do aluno. 

IQ3004996 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II e comprovante de renda da estudante e dos 

familiares. 

IQ300516X 
INDEFERIDA. Não entregou documentação da inscrição 

(apresentou somente o próprio RG). 

IQ300578X 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, comprovante bancário, comprovante de 

residência, RG/CPF do estudante e familiares, comprovação de renda 

do estudante e dos familiares. 

IQ3006433 
INDEFERIDA. Pendências: RG/CPF e comprovante de renda dos 

integrantes da família, além do comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3006476 
INDEFERIDA. Pendências: RG/CPF e comprovante de renda dos 

integrantes da família, além do comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3006832 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, comprovante bancário,  documentação de 

identificação do estudante e dos familiares e comprovação de renda  

do estudante e dos familiares. 

IQ3006875 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno; 

comprovação de renda de todos os moradores da casa; RG e CPF de 

todos que moram na casa; Comprovante de Residência; ANEXOS I, 

II e III. 

IQ3008967 

INDEFERIDA. Pendências: comprovação de renda (falta apresentar 

páginas das Carteiras de Trabalho - dos dados pessoais, do último 

contrato de trabalho + página em branco seguinte); os anexos III 

devem ter os meses assinalados. 

IQ3009505 INDEFERIDA. Não entregou documentação. 

IQ3009939 
INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II e comprovante de renda do estudante e da esposa. 

IQ301004X 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de residência, 

comprovante de inscrição do aluno, termo de responsabilidade. termo 

de compromisso, conta bancária, comprovação de renda do 

estudante. 



 

 

IQ3010058 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 
falta CPF e Carteira de trabalho da aluna, extratos bancários devem 

ser dos meses de janeiro, fevereiro e março/2022, etc. 

IQ3010074 

INDEFERIDA. Pendências: RG/CPF da irmã e do pai; comprovante 

de inscrição do aluno do SUAP; possui pendências na comprovação 

de renda, etc. 

IQ3010082 
INDEFERIDA. Pendências: apresentar Anexo II (verso) e Anexo III 

do estudante. 

IQ3010121 

INDEFERIDA. Não apresentou documentos de inscrição do aluno 

(termos, comprovante de inscrição do aluno, conta bancária, 

documentos de identificação da família, comprovação de renda). 

IQ3010171 INDEFERIDA. Não entregou documentação. 

IQ3010236 INDEFERIDA. Não entregou documentação. 

IQ3010295 

INDEFERIDA. Não apresentou a documentação da inscrição 

(Termos, comprovante de inscrição do aluno, comprovantes de 

renda, conta bancária, etc.) 

IQ3010686 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I e II, RG/CPF e comprovante de renda da mãe. 

IQ3010732 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno 

assinado pelo responsável, Anexo III e comprovante de renda (foto 

da foto da carteira, da página de identificação, da página do último 

contrato e a página posterior em branco) de todos os moradores de 16 

anos ou mais que estejam desempregados ou trabalhando 

informalmente. 

IQ3010759 
INDEFERIDA. Pendências: documentos de identificação e 

comprovação de renda da família. 

IQ3010791 

INDEFERIDA. Pendências: comprovação de renda familiar (é 

necessário apresentar as Carteiras de trabalho, e assinalar os meses 

que está declarando a renda no Anexo III); apresentar cópia mais 

legível do RG do estudante, e comprovante de inscrição do aluno. 

IQ301083X 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

termo de responsabilidade com os dados do estudante e os holerites 

de janeiro e fevereiro dos pais. 

IQ3010872 INDEFERIDA. Não entregou documentos 

IQ3010988 
INDEFERIDA. Documentos não entregue (renda ultrapassa um 

salário mínimo e meio). 

IQ3011046 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, comprovante bancário, comprovante de 

residência, RG/CPF ou certidão de nascimento do estudantes e 

familiares, comprovação de renda do estudante e dos familiares. 

IQ3011143 INDEFERIDA. Não apresentou documentos. 

IQ3011178 INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, RG 

de todos os moradores da casa, foto do cartão com os dados 

bancários, ANEXOS I e II. ANEXO III se for o caso. Documentos 

mais nítidos e as fotos não podem cortar o documento. 

IQ3011194 INDEFERIDA. Com base nos itens 3.4, 5.6 e 5.7 do Edital. 

IQ3011216 INDEFERIDA. Pendência: comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3011259 
INDEFERIDA. Pendências: holerite de janeiro, fevereiro e março 

da mãe, comprovante de inscrição do aluno e conta bancária. 



 

 

IQ301133X 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de endereço atualizado, 
comprovante de inscrição do aluno, Anexo II, contracheques de 

janeiro e fevereiro da mãe. 

IQ3011402 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

RG/CPF dos familiares, comprovação de renda da irmã, Anexo II e 

comprovante bancário. 

IQ3011453 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, na 

carteira de trabalho da mãe, consta que ela está trabalhando. Precisa 

mandar os holerites de janeiro, fevereiro e março ou o comprovante 

da baixa na carteira. 

IQ301147X 

INDEFERIDA Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

comprovante, extrato bancário de janeiro, fevereiro e março de 

aposentadoria de Zeferino, carteira de trabalho conforme pede em 

edital de Terezinha juntamente com a declaração de sem renda. 

IQ3011518 INDEFERIDO. Pendências: comprovante de inscrição, anexos I e 

II, Comprovante de Residência atual, comprovantes de renda dos 

familiares. 

IQ3011569 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, Comprovação de renda da estudante e dos 

familiares. 

IQ3011593 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

termo de responsabilidade, termo de compromisso, carteira de 

trabalho  e declaração de renda informal dos pais. 

IQ3011623 

INDEFERIDA. Pendências: termo de responsabilidade, declaração 

de renda  informal do pai e da mãe e conta bancária em nome do 

estudante. 

IQ3011666 INDEFERIDA. Nos termos do item 3.4. do Edital. 

IQ3011674 
INDEFERIDA. Pendências: termo de responsabilidade, termo de 

compromisso e comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3011682 INDEFERIDA. Com base nos itens 3.4, 5.6 e 5.7 do Edital. 

IQ3011704 

INDEFERIDA. Não apresentou documentação necessária para a 

inscrição: termos, comprovante de inscrição do aluno, conta 

bancaria, RG/CPF e comprovantes de renda dos integrantes da 

família. 

IQ3011852 
INDEFERIDA. Este edital é direcionado aos cursos regulares, curso 

de extensão (FIC) não faz jus ao PAP. 

IQ3012051 

INDEFERIDA. Pendências: Anexos e na comprovação de renda 

familiar (é necessário comprovar a renda de janeiro, fevereiro e 

março/2022). 

IQ3012531 CANCELOU A MATRÍCULA. 

IQ301259X 

INDEFERIDA. Não apresentou documentos necessários para 

inscrição: termos, documentos de identidade (frente e verso) e 

comprovantes de renda do estudante e familiares, comprovante de 

endereço, conta bancária. 

IQ3012603 
INDEFERIDA. Pendências: não apresentou os termos, comprovante 

de inscrição do aluno, RG/CPF e comprovante de renda da família. 

IQ3012778 

INDEFERIDA. Pendências: Anexos I, II e comprovante de inscrição 

do aluno; contracheques de fevereiro e março/2022 dos familiares; 

Anexo III e conta bancária do estudante. 



 

 

IQ3012824 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 
holerite de janeiro e fevereiro de Natália, comprovação de renda de 

Vinicius (holerite de janeiro, fevereiro e março ou carteira 

atualizada). 

IQ3012841 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

folha da carteira de trabalho da mãe (qualificação) os holerites de 

janeiro e fevereiro do pai e do estudante. 

IQ3012883 DESISTIU DA INSCRIÇÃO.  

IQ3012891 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, comprovante bancário, comprovante de 

residência, RG/CPF ou certidão de nascimento do estudante e 

familiares, comprovação de renda do estudante e dos familiares. 

IQ3012913 
INDEFERIDA. Pendências: carteira de trabalho e declaração de 

renda informal de Aldo. 

IQ301293X INDEFERIDO. Pendências: preencher ANEXOS corretamente, 

Comprovante de Inscrição, RG e CPF de todos os moradores da casa. 

Comprovante de Renda de todos; Comprovante de Residência. 

IQ3012956 

INDEFERIDA. Pendências; comprovação de renda familiar (como 

Carteira de Trabalho), comprovante bancário, RG ou certidão de 

nascimento Micael, etc. 

IQ3013006 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno e 

comprovação de renda da mãe. 

IQ3013031 INDEFERIDA. Não entregou documentação. 

IQ3013065 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, RG/CPF do estudante e familiares, comprovante 

de residência, comprovação de renda do estudante e familiares. 

IQ3013073 INDEFERIDA. Não entregou documentação. 

IQ3013081 INDEFERIDO. Pendências: ANEXOS I E II, Comprovante de 

Inscrição, Comprovante de Renda; Comprovante de Residência com 

dados completos, RG e CPF de todos os moradores da casa. 

IQ3013162 

INDEFERIDA. Pendências: Anexos I, II e comprovante de inscrição 

do aluno; comprovação de renda da estudante e dos pais, CPF e RG 

dos pais. 

IQ3013189 INDEFERIDO. Pendências: ANEXO I, Holerites dos meses 

FEVEREIRO e MARÇO/2022, Comprovante de Inscrição. 

IQ3013278 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

página 2 do Anexo II, RG/CPF de familiares e comprovação de renda 

da estudante e dos familiares. 

IQ3013316 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno e 

declaração de sem renda do Bruno. 

IQ3013324 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

holerite da mãe de janeiro, fevereiro e março e comprovante de conta 

bancária do estudante. 

IQ3013375 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II e comprovante de renda do estudante. 

IQ3013413 INDEFERIDA. Não apresentou documentos. 

IQ301343X 

INDEFERIDA. Pendências: Anexo I, II e comprovante de inscrição. 

Pendências na comprovação de renda (não apresentou comprovante 

de renda dos de 03 meses, conforme Edital). 

IQ3013448 INDEFERIDA. Não entregou documentação. 



 

 

IQ3013499 
INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno e 
comprovação de renda do pai e da mãe. 

IQ3013529 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, comprovante bancário, comprovante de 

residência, RG/CPF ou certidão de nascimento do estudantes e 

familiares, comprovação de renda do estudante e dos familiares. 

IQ3013537 
INDEFERIDA. Pendências: holerite de janeiro e março de juliana e 

comprovante de inscrição do aluno. 

IQ3013553 

INDEFERIDA. Pendências: verso do Anexo II; Comprovação da 

renda do estudante e da família; Comprovante de endereço 

atualizado. 

IQ3013561 
INDEFERIDA. Pendências: assinar os dois termos e enviar o 

comprovante de inscrição. 

IQ301357X 
INDEFERIDA. Não apresentou os termos e comprovante de 

inscrição do aluno, e possui pendência na comprovação da renda. 

IQ3013596 

INDEFERIDA. Não apresentou documentos necessários para 

inscrição (termos, documentos de identidade e comprovantes de 

renda do estudante e familiares, comprovante de endereço, conta 

bancária). 

IQ3013642 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I e II, RG/CPF da esposa  e dos filhos, comprovante de renda 

da esposa e do filho Felipe, parte da tua  carteira de trabalho ( página 

da foto e o verso) e declaração de sem renda. 

IQ3014037 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo II, comprovante bancário e comprovação de renda do 

estudante e dos familiares. 

IQ3014045 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, comprovante bancário, comprovante de 

residência, documentos de identificação do estudantes e familiares, 

comprovação de renda do estudante e dos familiares. 

IQ3014053 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

cartão ou extrato onde aparece os dados bancários, renda do teu pai 

em janeiro, fevereiro e março ele recebia seguro desemprego. 

IQ3014061 

INDEFERIDA. Pendências: Comprovante de inscrição do aluno, 

Anexo I, Anexo II, comprovante bancário,  documentação de 

identificação do estudante e dos familiares e comprovação de renda  

do estudante e dos familiares. 

IQ3014592 
INDEFERIDA. Pendências: parte do comprovante de inscrição do 

aluno, a página em branco da carteira da mãe e a página da foto. 

IQ3014797 

INDEFERIDA. Pendências: comprovante de inscrição do aluno, 

Carteira Profissional do estudante, contracheques de janeiro, 

fevereiro e março/2022 do pai. 

IQ3014886 

INDEFERIDA. Pendências: carteira de trabalho de Miriam e Kaique 

e declaração de sem renda dos dois, termo de responsabilidade, termo 

de compromisso e comprovante de inscrição do aluno 

 

Itaquaquecetuba, 06 de maio de 2022. 
 

 

 Luis Mateus da Silva Souza 

Coordenadoria Sociopedagógica 
 

mailto:luis.mateus@ifsp.edu.br

