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ANEXO I
DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO
A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO CONSISTE NOS DOCUMENTOS ABAIXO
RELACIONADOS:
1. Ficha de inscrição, modelo no Anexo II ou no Anexo III.
2. Formulário socioeconômico para comprovação de renda per capita, Anexo IV.
3. Identidade do candidato (Original e Cópia).
4. CPF do candidato (Original e Cópia).
5. CPF ou Certidão de Nascimento de TODOS os membros do grupo familiar que moram na mesma casa. (Cópias).
6. Comprovante de endereço: conta de energia elétrica emitida nos dois últimos meses, em nome de um dos membros
da família ou do proprietário do imóvel. Caso o estudante não tenha como comprovar o endereço deverá apresentar
declaração de endereço domiciliar conforme Anexo XIII.
7. Comprovante de renda atualizado (dos últimos dois meses) do grupo familiar que residam no mesmo endereço. Os
membros do grupo familiar maiores de 18 anos, que não estejam trabalhando, devem comprovar desemprego ou
trabalho autônomo/informal.
8. Trabalha, mas não tem comprovante de renda, modelo no Anexo V – Declaração para Trabalhador
Autônomo/Informal.
9. Está desempregado, apresentar declaração, modelo no Anexo VI – Declaração de não exercício de atividade
remunerada.
10. Declaração de trabalhador rural, modelo no Anexo VII.
11. Declaração de recebimento/pagamento de pensão alimentícia, modelo no Anexo VIII.
12. Declaração de endereço domiciliar Anexo IX
13. Declaração de moradia em imóvel sem contrato, modelo no Anexo X.
14. Declaração de cuidador(a) do(s) filho(s) do(a) estudante, modelo no Anexo XI.
15. Declaração de gastos com transporte, modelo no Anexo XII.

16. Formulário de Recurso, modelo Anexo XIII.
17. Mora de aluguel, apresentar contrato e comprovante de pagamento de aluguel.
18. Paga prestação de casa (imóvel financiado), apresentar comprovante de prestação.
19. Conta, recente, de energia elétrica.
20. Conta, recente, de água (se houver).
21. Conta, recente, de telefone fixo e/ou móvel (se houver).
22. Comprovante recente de pagamento de pensão alimentícia (se houver).
23. Comprovante recente de recebimento de pensão alimentícia (se houver).
24. Comprovante de recebimento de Benefício Social (se houver).
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