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RETIFICAÇÃO 01
Onde lê: 

13. DA DOCUMENTAÇÃO:

DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE
 Comprovante de inscrição;
 Questionário socioeconômico preenchido ;
 Original e Cópia do RG, CPF e Comprovante de Matrícula;
 Histórico Escolar atualizado do curso; (para estudantes veteranos)
 Original e Cópia Certidão de Casamento e/ou união estável como as averbações,

quando houver;
DOCUMENTAÇÃO DE MORADIA

 Original  e  cópia  do comprovante de residência  (preferencialmente a  conta de
energia elétrica referente ao último mês, em nome do estudante ou dos pais).

 Comprovante  de  aluguel  (recibo,  declaração  ou  contrato  de  aluguel)  ou  de
financiamento de casa própria.

DOCUMENTAÇÃO  DE  COMPOSIÇÃO  FAMILIAR  E  COMPROVAÇÃO  DA
RENDA DE ACORDO COM CADA SITUAÇÃO

 Certidão de Nascimento das pessoas com idade inferior a 18 anos.
 Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS - de todas as pessoas com idade

igual ou superior a 18 anos;
 ASSALARIADO: Original  e  cópia  do  contracheque  OU  declaração  do

empregador ou do assalariado;
 APOSENTADO/ PENSIONISTA: original e cópia do comprovante de beneficio

do emitido pelo INSS OU contra cheque;
 COMERCIANTE: Declaração informando onde exerce a atividade comercial e

os seus rendimentos mensais.
 TRABALHADOR INFORMAL: Declaração informando qual a atividade, onde

exerce e os rendimentos financeiros mensais.
 TRABALHADOR  AUTÔNOMO: Declaração  informando  qual  atividade

exerce, onde e os rendimentos financeiros mensais;
 DESEMPREGADO:  Original  e  cópia  da  CTPS  notificando  a  demissão  ou

rescisão de contrato e declaração de desempregado
 MODELO DE DECLARAÇÕES ACIMA CITADAS ENCONTRA-SE NOS ANEXOS.

 Observação:
 Recebimentos de outros tipos de renda como: pensão, aluguel, ajuda de terceiros,

entre outros devem ser informados.
 Apresentar original e cópia do comprovante de benefícios sociais como: BPC/

LOAS; Bolsa Família; Pro Jovem; Chapéu de Palha entre outros.



Leia-se: 
13. DA DOCUMENTAÇÃO:

DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE
 Comprovante de inscrição;
 Questionário socioeconômico preenchido digitalmente;
 Original e Cópia do RG, CPF;
 Histórico Escolar atualizado do curso; 
 Original e Cópia Certidão de Casamento e/ou união estável como as averbações,

quando houver;
DOCUMENTAÇÃO DE MORADIA

 Original  e  cópia  do comprovante de residência  (preferencialmente a  conta de
energia elétrica referente ao último mês, em nome do estudante ou dos pais).

 Comprovante  de  aluguel  (recibo,  declaração  ou  contrato  de  aluguel)  ou  de
financiamento de casa própria.

DOCUMENTAÇÃO  DE  COMPOSIÇÃO  FAMILIAR  E  COMPROVAÇÃO  DA
RENDA DE ACORDO COM CADA SITUAÇÃO

 Certidão de Nascimento das pessoas com idade inferior a 18 anos.
 Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS - de todas as pessoas com idade

igual ou superior a 18 anos;
 ASSALARIADO: Original  e  cópia  do  contracheque  OU  declaração  do

empregador ou do assalariado;
 APOSENTADO/ PENSIONISTA: original e cópia do comprovante de beneficio

do emitido pelo INSS OU contra cheque;
 COMERCIANTE: Declaração informando onde exerce a atividade comercial e

os seus rendimentos mensais.
 TRABALHADOR INFORMAL: Declaração informando qual a atividade, onde

exerce e os rendimentos financeiros mensais.
 TRABALHADOR  AUTÔNOMO: Declaração  informando  qual  atividade

exerce, onde e os rendimentos financeiros mensais;
 DESEMPREGADO:  Original  e  cópia  da  CTPS  notificando  a  demissão  ou

rescisão de contrato e declaração de desempregado
 MODELO DE DECLARAÇÕES ACIMA CITADAS ENCONTRA-SE NOS ANEXOS.

 Observação:
 Recebimentos de outros tipos de renda como: pensão, aluguel, ajuda de terceiros,

entre outros devem ser informados.
 Apresentar original e cópia do comprovante de benefícios sociais como: BPC/

LOAS; Bolsa Família; Pro Jovem; Chapéu de Palha entre outros.
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