
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS PRÉ-
SELECIONADOS NO PROUNI 1/2019 

 
Candidato: _____________________________________________________ 

 
O Candidato e o grupo familiar deverão apresentar originais e cópias dos seguintes 
documentos: 
 RG  

 CPF  

  Registro Civil (mais comprovante de separação ou divórcio e ou Certidão de óbito em 

caso de viúves) 

 Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone); 

 Histórico Escolar do Ensino Médio do candidato (a); 

 Declaração de bolsa integral emitida pela escola caso o (a) candidato (a) tenha cursado o 

ensino médio em escola particular; 

 Holerites dos 3 últimos meses se a renda for fixa e dos 6 últimos meses se a renda for 

variável; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e declaração de ausência de renda, para 

membros do grupo familiar maiores de 18 anos que não possuem renda; 

 Aposentados e pensionistas: 

Extrato detalhado dos três últimos meses retirado no INSS. 

 Produtor Rural: 

Notas Fiscais dos 6 últimos meses ou Declaração de Imposto de Renda com recibo de 

entrega a receita federal; 

 Autônomos e profissionais liberais: 

Declaração de Imposto de Renda com recibo de entrega a receita federal ou Decore 

 Proprietários de empresas 

Os três últimos pró-labore e Declaração de Imposto de Renda com recibo de entrega a 

receita federal; 

 MEI 

Comprovante de inscrição de MEI, cópia das 3 últimas DAS com o comprovante de 

pagamento e declaração de rendimento; 

 Estágio 

Cópia do contrato de estágio; 

 Extrato de notas do Enem 2018 caso o (a) candidato (a) ainda não tenha matrícula na IES; 

 Declaração de Raça e Cor (quando o (a) candidato (a) declarar-se cotista) 

 Outros documentos: 

  

  

  

  

  

A comissão poderá solicitar do (a) candidato (a) outros documentos complementares 

que forem necessários. 

Todos os documentos devem ser apresentados em cópias perfeitamente legíveis e sem 

rasuras, não havendo necessidade de serem autenticadas, porém o (a) candidato (a) deve 

trazer também os documentos originais para dirimir qualquer dúvida que possa surgir. 


