DETALHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO DE SISTEMA DE INGRESSO
10.2
DOCUMENTAÇÃO

COMPROVAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE

-

10.2.1 - Para candidatos
classificados não optantes
pelo Sistema de Reserva
de Vagas:

Certificado
de
Conclusão e Histórico
Escolar
completo do
Ensino
Médio
com
comprovante de conclusão do estágio, quando
for o caso. Originais ou
cópias autenticadas em
cartório.

Observação:
Cópia
autenticada em cartório
do Diploma de Curso
Superior,
registrado,
substitui o Certificado de
Conclusão do Ensino
Médio e o Histórico
Escolar.

DOCUMENTAÇÃO

10.2.2
Para
candidatos
classificados
egressos
do
Sistema Público de Ensino
Médio, optantes e classificados
pelo sistema de Reserva de
Vagas conforme a opção feita,
quando da inscrição, de acordo
com o 1.6.2 do Edital.

10.2.3
Para
candidatos
classificados
egressos
do
Sistema Público de Ensino
Médio, optantes e classificados
pelo sistema de Reserva de
Vagas conforme opção feita,
quando da inscrição, de acordo
com o item 1.6.2 do Edital.

10.2.4
Para
candidatos
classificados
egressos
do
Sistema Público de Ensino
Médio, optantes e classificados
pelo sistema de Reserva de
Vagas conforme opção feita,
quando da inscrição, de acordo
com o item 1.6.2 do Edital.

10.2.5
Para
candidatos
classificados
egressos
do
Sistema Público de Ensino
Médio, optantes e classificados
pelo sistema de Reserva de
Vagas conforme opção feita,
quando da inscrição, de acordo
com o item 1.6.2 do Edital.

Modalidade Ra – candidato
egresso do Sistema Público de
Ensino Médio com renda familiar
bruta mensal igual ou inferior a
1,5 salário-mínimo nacional per
capita;

Modalidade Rb – candidato
egresso do Sistema Público de
Ensino Médio com renda familiar
bruta mensal igual ou inferior a
1,5 salário-mínimo nacional per
capita e autodeclarado preto,
pardo ou indígena;

Modalidade Rc – candidato
egresso do Sistema Público de
Ensino Médio com renda familiar
bruta mensal superior a 1,5
salário-mínimo
nacional
per
capita;

Certificado de Conclusão e
Histórico Escolar completo que
comprove que o candidato
cursou com aprovação, em
escola pública, a totalidade do
Ensino Médio
ou
Certificado de Conclusão que
comprove que o candidato
cursou com aprovação, em
escola pública, a totalidade do
Ensino Médio na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos.
ou
Certificado de Conclusão que
comprove
que
candidato
concluiu o Ensino Médio com
base no resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio ENEM e do Exame Nacional
para
Certificação
de
Competências de Jovens e
Adultos – ENCCEJA, ou de
exames de certificação de
competência ou de avaliação de
jovens e adultos, realizados
pelos sistemas estaduais de
ensino.

Certificado de Conclusão e
Histórico Escolar completo que
comprove que o candidato
cursou com aprovação, em
escola pública, a totalidade do
Ensino Médio
ou
Certificado de Conclusão que
comprove que o candidato
cursou com aprovação, em
escola pública, a totalidade do
Ensino Médio na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos.
ou
Certificado de Conclusão que
comprove
que
candidato
concluiu o Ensino Médio com
base no resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio ENEM e do Exame Nacional
para
Certificação
de
Competências de Jovens e
Adultos – ENCCEJA, ou de
exames de certificação de
competência ou de avaliação de
jovens e adultos, realizados
pelos sistemas estaduais de
ensino.

Certificado de Conclusão e
Histórico Escolar completo que
comprove que o candidato
cursou com aprovação, em
escola pública, a totalidade do
Ensino Médio
ou
Certificado de Conclusão que
comprove que o candidato
cursou com aprovação, em
escola pública, a totalidade do
Ensino Médio na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos.
ou
Certificado de Conclusão que
comprove
que
candidato
concluiu o Ensino Médio com
base no resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio ENEM e do Exame Nacional
para
Certificação
de
Competências de Jovens e
Adultos – ENCCEJA, ou de
exames de certificação de
competência ou de avaliação de
jovens e adultos, realizados
pelos sistemas estaduais de
ensino.

Modalidade Rd – candidato
egresso do Sistema Público de
Ensino Médio com renda familiar
bruta mensal superior a 1,5
salário-mínimo
nacional
per
capita
autodeclarado
preto,
pardo ou indígena;
Certificado de Conclusão e
Histórico Escolar completo que
comprove que o candidato
cursou com aprovação, em
escola pública, a totalidade do
Ensino Médio
ou
Certificado de Conclusão que
comprove que o candidato
cursou com aprovação, em
escola pública, a totalidade do
Ensino Médio na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos.
ou
Certificado de Conclusão que
comprove
que
candidato
concluiu o Ensino Médio com
base no resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio ENEM e do Exame Nacional
para
Certificação
de
Competências de Jovens e
Adultos – ENCCEJA, ou de
exames de certificação de
competência ou de avaliação de
jovens e adultos, realizados
pelos sistemas estaduais de
ensino.

ROL
DE
DOCUMENTOS
MÍNIMOS
RECOMENDADOS

ROL
DE
DOCUMENTOS
MÍNIMOS
RECOMENDADOS

-

-

DE COMPROVAÇÃO
DE RENDA

PARA COMPROVAÇÃO DA
RENDA FAMILIAR BRUTA
MENSAL (Original e cópia)

PARA COMPROVAÇÃO DA
RENDA FAMILIAR BRUTA
MENSAL (Original e cópia)

TRABALHADORES
ASSALARIADOS:
Contracheques; Declaração de
IRPF acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação
de restituição, quando houver;
CTPS registrada e atualizada;
CTPS registrada e atualizada ou
carnê do INSS com recolhimento
em dia, no caso de empregada
doméstica; Extrato atualizado da
conta vinculada do trabalhador
no FGTS; Extratos bancários dos
últimos três meses, pelo menos.

TRABALHADORES
ASSALARIADOS:
Contracheques; Declaração de
IRPF acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação
de restituição, quando houver;
CTPS registrada e atualizada;
CTPS registrada e atualizada ou
carnê do INSS com recolhimento
em dia, no caso de empregada
doméstica; Extrato atualizado da
conta vinculada do trabalhador
no FGTS; Extratos bancários dos
últimos três meses, pelo menos.

ATIVIDADE RURAL: Declaração
de IRPF acompanhada do recibo
de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação
de restituição, quando houver;
Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;
Quaisquer
declarações
tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato
ou a membros da família,
quando for o caso; Extratos
bancários dos últimos três
meses, pelo menos, da pessoa
física e das pessoas jurídicas
vinculadas; Notas fiscais de
vendas.
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS: Extrato mais
recente do pagamento de
benefício; Declaração de IRPF
acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação
de restituição, quando houver;
Extratos bancários dos últimos
três meses, pelo menos.
AUTÔNOMOS
E
PROFISSIONAIS
LIBERAIS:
Declaração
de
IRPF

ATIVIDADE RURAL: Declaração
de IRPF acompanhada do recibo
de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação
de restituição, quando houver;
Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;
Quaisquer
declarações
tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato
ou a membros da família,
quando for o caso; Extratos
bancários dos últimos três
meses, pelo menos, da pessoa
física e das pessoas jurídicas
vinculadas; Notas fiscais de
vendas.
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS: Extrato mais
recente do pagamento de
benefício; Declaração de IRPF
acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação
de restituição, quando houver;
Extratos bancários dos últimos
três meses, pelo menos.
AUTÔNOMOS
E
PROFISSIONAIS
LIBERAIS:
Declaração
de
IRPF

acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva
notificação
de
restituição,
quando
houver;
Quaisquer
declarações
tributárias
referentes a pessoas jurídicas
vinculadas ao candidato ou a
membros de sua família, quando
for
o
caso;
Guias
de
recolhimento ao INSS com
comprovante de pagamento do
último mês, compatíveis com a
renda
declarada;
Extratos
bancários dos últimos três
meses.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL
OU
ARRENDAMENTO
DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:
Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF
acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação
de restituição, quando houver.
Extratos bancários dos últimos
três
meses,
pelo
menos.
Contrato
de
locação
ou
arrendamento
devidamente
registrado
em
cartório
acompanhado dos três últimos
comprovantes de recebimentos.

COMPROVAÇÃO DE
RAÇA OU ETNIA

acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva
notificação
de
restituição,
quando
houver;
Quaisquer
declarações
tributárias
referentes a pessoas jurídicas
vinculadas ao candidato ou a
membros de sua família, quando
for
o
caso;
Guias
de
recolhimento ao INSS com
comprovante de pagamento do
último mês, compatíveis com a
renda
declarada;
Extratos
bancários dos últimos três
meses.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL
OU
ARRENDAMENTO
DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS:
Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF
acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação
de restituição, quando houver.
Extratos bancários dos últimos
três
meses,
pelo
menos.
Contrato
de
locação
ou
arrendamento
devidamente
registrado
em
cartório
acompanhado dos três últimos
comprovantes de recebimentos.
AUTODECLARAÇÃO de
PRETO, PARDO OU INDÍGENA
Deve ser assinada e entregue
juntamente com os demais
documentos

AUTODECLARAÇÃO
de PRETO, PARDO OU
INDÍGENA
Deve ser assinada e entregue
juntamente com os demais
documentos

