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EDITAL Nº 7/2022/UGAE/FAR/REI/IFTO, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022
 

SELEÇÃO E CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DO EIXO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
REFERENTE AO ORÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

ESTUDANTIL (PNAES  ) - CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA, DO IFTO.
 
 

ANEXO III
 
 

CHECK LIST DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

Este documento é apenas um orientador que você poderá usar para selecionar a sua
documentação, mas lembre-se que as documentações completas estão listadas no item 6 do
Edital. Não esqueça que os documentos deverão ser digitalizados ou fotografados e
anexados no ato do preenchimento do ques�onário socioeconômico-cultural “online”.

Documentos do estudante    
 Carteira de Iden�dade (RG)  
 CPF 
 Comprovante de endereço
 Comprovante de matrícula atualizado.
 Declaração de recebimento de bolsa.

 Comprovante de renda, caso tenha. Se for maior de 18 anos e es�ver sem renda, anexar
o Anexo II com o preenchimento da Declaração de Pessoa sem Renda. 

Documentos do grupo familiar do estudante
 Comprovante de recebimento de algum bene�cio social  

 Comprovante de residência da família de origem  (conta de água e/ou energia ou  Anexo
II), caso o estudante resida em outro endereço

 Contrato de locação de imóvel, se morar de aluguel com contrato assinado ou Anexo II,
se morar de aluguel sem contrato assinado

 Comprovante de pagamento da prestação de financiamento do imóvel em que residem,
caso haja esta despesa.

Liste o nome do seu grupo familiar e coloque  ✔ quando você digitalizar a documentação

Nome do familiar RG ou   Cer�dão de Nascimento Para os maiores de 18 anos
CPF Comprovante de renda
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✔ Outros documentos que você julgar importantes, como despesa com saúde e outros:
  
  
  
  

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoel Delintro de Castro Neto,
Diretor, em 18/02/2022, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1528316 e o código CRC 31ECD901.
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