
 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 

1. DOCUMENTOS DO CANDIDATO (APRESENTAR CÓPIAS): 

1.1. Comprovante de matrícula; 

 1.2.Registro Geral – RG (Carteira de Identidade); 

1.3.CPF; 1.4.Carteira de Trabalho e Previdência Social (Páginas de identificação – frente e verso – e último registro do 

contrato de trabalho ou página em branco); 

 1.5.Comprovante de residência em nome do estudante ou responsável legal (Comprovante de pagamento de água, luz, 

telefone ou recibo e contrato de aluguel); caso não possua, apresentar declaração conforme modelo disponibilizado no 

presente edital; 

1.6.Documentos comprobatórios de benefícios socioassistenciais do governo (Programa Bolsa Família, Benefício de 

Prestação Continuada etc); 

1.7.Laudo Médico atestando deficiência ou doença crônica (se houver interesse em citar); 

1.8.Comprovante de renda (candidatos maiores de 18 anos); 

1.9.Estudantes com pais separados deverão apresentar Termo/Sentença de divórcio ou reconhecimento e dissolução de 

união estável; caso não possua, apresentar declaração conforme modelo disponibilizado no presente Edital; 

 

2. DOCUMENTOS DE TODOS OS COMPONENTES FAMILIARES – INDEPENDENTEMENTE DA IDADE 

(APRESENTAR CÓPIAS): 

2.1.Registro Geral – RG (Carteira de Identidade); 

2.2.CPF; 

2.3.Carteira de Trabalho e Previdência Social (Páginas de identificação – frente e verso – e último registro do contrato 

de trabalho ou página em branco); 

2.4.Documentos comprobatórios de benefícios socioassistenciais do governo (Programa Bolsa Família, Benefício de 

Prestação Continuada etc.); 

2.5.Laudo Médico atestando deficiência ou doença crônica (se houver interesse em citar); 

2.6.Comprovante de renda e demais documentos comprobatórios do rendimento familiar (somente para componentes da 

família maiores de 18 anos); 

 

3. PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE RENDA, DO CANDIDATO E DOS COMPONENTES DA FAMÍLIA, 

DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 

3.1Para trabalhadores assalariados - Contracheques dos três últimos meses; 

3.2Para trabalhadores que exercem atividades rurais - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); 

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros da família, 

quando for o caso; Declaração de rendimentos; Última notificação do ITR (antigo INCRA), se possuir imóvel rural; 

declaração de imposto territorial rural; declaração fornecida pelo contador ou órgão da área contendo identificação do 

proprietário, identificação da propriedade, especificação quanto ao uso da terra (o que produz e qual a renda mensal) e 

informar, caso seja proprietário da terra, se trata de fazendeiro ou sitiante; ou declaração conforme modelo 

disponibilizado no presente Edital; 

3.3Aposentados e pensionistas – declaração do INSS contendo número do benefício, do que se trata o benefício e o 

valor do mesmo; extrato mais recente do pagamento de benefício que pode ser retirado via internet; caso o 

aposentado/pensionista exerça alguma atividade remunerada, deverá apresentar documentação comprobatória; 

3.4Autônomos e profissionais liberais – Comprovante de declaração do Imposto de Renda; Decore, quando for o caso; 

guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; ou 

declaração conforme modelo disponibilizado no presente Edital; 

3.5Para trabalhadores desempregados – Carteira de Trabalho e Previdência Social com registro de encerramento de 

contrato (dada baixa) e documento de rescisão do contrato de trabalho; documento de recebimento de seguro 

desemprego (caso esteja recebendo); ou apresentação da declaração de desempregado devidamente preenchida 

conforme modelo disponibilizado no presente edital; 

3.6 Comprovante de recebimento de Pensão Alimentícia ou contribuição financeira – Termo e Sentença Homologados 

por Juiz ou Defensor Público; caso não possua, trazer recibos e/ou extrato de conta bancária referente aos pagamentos; 

ou declaração conforme modelo disponibilizado no presente Edital; 

 

4.COMPROVANTE DE DESPESAS DA FAMÍLIA (APRESENTAR CÓPIAS): 

4.1 Recibos atualizados de água, luz telefone, internet etc.; 

4.2 Contrato de aluguel e recibo de pagamento atualizado; 

4.3 Recibo de despesas escolares; 

4.4 Recibos de despesas médicas, inclusive, plano de saúde; 

4.5 Comprovante de financiamentos (imóveis, automóveis etc.). 


