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Portaria MEC nº 1 – 02 de janeiro de 2015 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues fotocópia em Folha A4 de forma nítida sem rasuras. 

As declarações de próprio punho, ou documento que requer assinatura, deverão ser entregues os originais. 

As cópias deverão ser apresentadas de acordo com a categoria abaixo relacionada, para agilidade no atendimento. 
 

  CATEGORIA: Comprovante de Escolaridade - ESTUDANTE 

Histórico escolar – comprovando que estudou em escola pública 

Escola particular – Declaração que estudou com bolsa integral. (Deverá constar anos e series) 

  CATEGORIA: Documentos de identificação ESTUDANTES E MEMBROS FAMILIARES 

 Candidato Família 

Documento de Identidade – RG x x 

Cadastro de Pessoa Física – CPF x x 

Certidão de Nascimento e/ou Casamento x x 

Comprovante de separação – certidão averbada x x 

União Estável – Declaração regularmente registrada em cartório x x 

Certidão de óbito  x 

Ausência dos pais por motivos diversos – Declaração com assinatura reconhecida em cartório  x 

  CATEGORIA: Comprovante de Residência ESTUDANTES E MEMBROS FAMILIARES 

Comprovante de Residência: água, energia elétrica, telefone fixo, cartão de crédito, boleto bancário. x x 

Moradia Própria: Carnê IPTU (valor venal que consta dados residenciais) x x 

Moradia Alugada: Contrato de locação e último recibo x x 

Moradia Cedida: Declaração do proprietário do imóvel com dados pessoais, informando que o imóvel é cedido. 

Reconhecer firma em cartório. 

x x 

Veículos: apresentar documentos x x 

  CATEGORIA: Comprovante de Rendimentos ESTUDANTES E MEMBROS FAMILIARES 

Carteira de Trabalho: A partir de 16 anos de idade é obrigatório a apresentação. Página da foto, identificação, 

página do último registro e a seguinte em branco. Apresentar inclusive caso seja aposentado ou pensionista ou 

funcionário público. 

 
x 

 
x 

Assalariados: 03 últimos holerites. Caso tenha Comissão ou Hora Extra deverá apresentar 06 últimos holerites 

sem férias e décimo terceiro. 

x x 

Extrato do FGTS – 6 últimos meses (retirar na Caixa Econômica Federal ou no site do FGTS) x x 

Trabalhador autônomo ou profissional liberal: Decore 06 últimos meses. Declaração a próprio punho contendo 

nome, CPF, RG, endereço, ramo de atividade e o valor da renda mensal. Reconhecer firma em cartório. 

 
x 

 
x 

Proprietário de Empresa: Contrato Social, Decore dos 6 últimos meses, Declaração de Imposto de Renda 

Jurídico; Extrato Bancários 6 últimos meses 

x x 

Micro Empreendedor Individual (MEI): Contrato social, Declaração Anual do SIMEI, Comprovante de 

rendimentos dos 6 últimos meses, Extrato bancário dos 6 últimos meses. 

x x 

Aposentados ou pensionista: 03 últimos comprovantes de recebimento através do site: meu.inss.gov.br x x 

Extratos bancários: Apresentar os 6 últimos extratos bancários, caso algum membro da família acima de 16 anos 

não possuir conta em nenhuma agência bancária, deverá apresentar declaração com firma reconhecida afirmando 

não possuir. 

x x 

Imposto de Renda 2020 exercício 2021: Recibo de entrega e todas as demais folhas x x 

Candidato por cota de deficiente: apresentar o laudo médico contendo o CID. x  

O candidato está ciente que os documentos não serão devolvidos em nenhuma hipótese. 


