Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Câmpus Salinas

CONVOCAÇÃO
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2015
O Diretor de Extensão e presidente da Comissão Permanente Responsável pela
gestão das Bolsas Assistência Estudantil do IFNMG - Campus Salinas, 2015 convoca os
alunos abaixo listados para retificarem pendências com a Assistência Estudantil do
mês de julho 2015, do EDITAL Nº009/2015. O prazo para a regularização da solicitação
fica estabelecido a primeira semana de retorno da greve dos servidores deste Câmpus.
Local: Setor de assistência social; turno vespertino.
PENDÊNCIAS JULHO

- ALINE FERREIRA SANTOS: trazer recibos e não boletos.
- ALINE SILVA JARDIM: trazer contrato de locação do imóvel compatível com o recibo
de aluguel.
- BRUNA SOUZA BITENCOURT: trazer novos recibos com assinatura do locador e
declaração de que divide república. Recibos dos meses 04 e 05 rasurados, trazer outros.
- DAIANY SIMÕES DA CRUZ: trazer recibos, trouxe promissórias.
- DÊNIS NUNES: trazer recibos dos meses 03, 04 e 05, trouxe promissórias.
- ÊMILY FERREIRA: recibo março rasurado.
- FILIPE SANTOS: trazer recibos e não boletos.
- ISABELA LORENA: trazer contrato de locação do imóvel e recibos compatíveis com
residência em Salinas. Nos recibos constam endereço do imóvel em Água Boa, distrito de
Santa Cruz de Salinas.
- JAQUELINE SOUZA E KATE KRISTINY: recibos sem especificar a que se refere.
Trazer novos recibos especificando que é aluguel de imóvel e endereço do mesmo.
- JHONATAN BARBOSA: trazer recibos e não boletos.
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- JOEL GOMES DOS SANTOS: não foi contemplado com o auxílio moradia, mas mesmo
assim, está mandando os comprovantes de aluguel.
- KAROLINE RODRIGUES E MARIA CAMILA: recibos rasurados, trazer outros.

- LUCAS ROCHA: recibo junho com assinatura desigual;
- MARCOS AURÉLIO ROCHA: recibo entregue em junho sem data;
- MARINA MELINY: trazer outro recibo de julho, este veio rasurado.
- NÁTALIE KARINE: recibos rasurados, trazer outros.
- PABLO EDUARDO: trazer novos recibos com assinatura do locador e contrato de
locação do imóvel com endereços compatíveis;
- PRISCILA RIBEIRO MOREIRA e SABRINA RIBEIRO MOREIRA : trazer contrato de
locação do imóvel e recibos com endereços compatíveis;
- RAÍSSA LUCENA: trazer recibos e não boletos.
- SANTIAGO SALES: trazer contrato de locação do imóvel e recibos com endereços
compatíveis;
- THARCYANNY KRISLEN: recibo julho rasurado;
- VAILSON PARDIM DE AGUILAR: recibo do mês abril rasurado;
- VANDERLENE OLIVEIRA: trouxe recibo de agosto e não trouxe julho.
Salinas (MG), 20 de agosto de 2015.

Prof. Vilson Alves Moreira
Diretor de Extensão
Port. 297/2014

2

