PROTOCOLO DE ENTREVISTA - PROUNI DOCUMENTOS DO CANDIDATO(A)

Documentos do candidato

Original ou cópia

Carteira de identidade e CPF ou CNH (dentro do prazo de vencimento)

1 cópia (frente e
verso)

Comprovante da última votação, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos.
Título de Eleitor ou Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo TSE (site ou cartório
eleitoral)

1 cópia (frente e
verso)

Comprovação das obrigações do serviço militar para candidato do sexo masculino,
maiores de 18 (dezoito) anos

1 cópia

Certidão de nascimento (caso o candidato for solteiro)

1 cópia

Certidão de Casamento, Divórcio ou Óbito (se for o caso) ou Certidão de União
Estável.
Histórico do Ensino Médio ou equivalente comprovando que cursou e concluiu os
três anos do ensino médio em rede pública.
Comprovante que estudou os três anos em escola particular no ensino médio como
bolsista integral (em caso de alunos da rede particular)
Carteira de Trabalho (original e cópia das páginas: com foto, qualificação civil, último
contrato de trabalho e a próxima página em branco), caso não possua, deverá
providenciar a confecção da mesma ou CAGED - Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, emitido gratuitamente pelo Ministério do Trabalho. É obrigatória a
apresentação da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
do candidato (maior de 16 anos), independente da situação trabalhista;

1 cópia
Original e 1 cópia
Original e 1 cópia

Original e 1 cópia

Comprovante de renda: contracheque, aposentadoria (Extrato DATAPREV) ou
pensão (dos três últimos meses em caso de renda fixa ou dos seis últimos meses
quando houver pagamento de comissão ou hora extra), documentação
indispensável, mesmo com a cópia da Carteira de Trabalho.

1 cópia

Autônomo:
DECORE com valor dos três (3) últimos rendimentos ou Declaração de IRPF –
Imposto de Renda Pessoa Física acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal
Sócios e dirigentes de empresas:
Declaração de IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Três últimos
contracheques de remuneração mensal (pró-labore)

1 cópia

Extrato bancário (dos três últimos meses) corrente e poupança, indispensável

1 cópia

Declaração de Imposto de renda (recibo e declaração detalhada do último exercício)
se for o caso – Somente para declarantes

1 cópia

Pesquisa
negativada
emitida
no
site
do
DETRAN
www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade (caso
não possua veículo) e CRLV (caso possua veículo)

1 cópia

Comprovante de Residência: conta de água, energia elétrica, telefone (fixo ou
móvel), gás, boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de
saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional, fatura de cartão de crédito,
contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em
cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia
elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel, entre outros (consultar
Anexo III da Portaria Normativa n° 1 de 2 de janeiro de 2015), no prazo de 60 dias
após sua emissão/data de vencimento

1 cópia

Comprovante de gastos mensal da residência (água, luz, telefone, financiamento de
imóvel ou veículo, plano de saúde e outros) – É indispensável a apresentação de
todas as contas que houverem, no prazo de 60 dias após sua emissão/data de
vencimento

1 cópia

Comprovante de condições de moradia (financiada – contrato | própria – IPTU |
alugada – contrato e comprovante de pagamento | cedida – declaração autenticada)
se for o caso

1 cópia

Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência com expressa referência
ao código correspondente da classificação Internacional de Doença - CID, quando
for o caso.

1 cópia

Entregue

PROTOCOLO DE ENTREVISTA - PROUNI DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR

Documentos do Grupo Familiar

Original ou
cópia

Carteira de identidade e CPF ou CNH (dentro do prazo de vencimento)

1 cópia
(frente e
verso)

Certidão de nascimento (caso for solteiro)

1 cópia

Entregue

Certidão de Casamento, Divórcio ou Óbito (se for o caso) ou Certidão de
1 cópia
União Estável.
Carteira de Trabalho (original e cópia das páginas: com foto, qualificação
civil, último contrato de trabalho e a próxima página em branco), caso não
possua, deverá providenciar a confecção da mesma ou CAGED - Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados, emitido gratuitamente pelo Original e 1
cópia
Ministério do Trabalho. É obrigatória a apresentação da CTPS (Carteira de
Trabalho e Previdência Social) dos membros do grupo familiar (maiores
de 16 anos), independente da situação trabalhista;
Comprovante de renda: contracheque, aposentadoria (Ex.: Extrato
DATAPREV), ou pensão (dos três últimos meses em caso de renda fixa ou
dos seis últimos meses quando houver pagamento de comissão ou hora
extra), documentação indispensável, mesmo com a cópia da Carteira de
Trabalho

1 cópia

Autônomo:
DECORE com valor dos três (3) últimos rendimentos ou Declaração de IRPF
– Imposto de Renda Pessoa Física acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal
Sócios e dirigentes de empresas:
Declaração de IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Três últimos
contracheques de remuneração mensal (pró-labore)

1 cópia

Extrato Bancário (dos três últimos meses), corrente e poupança,
indispensável

1 cópia

Declaração de Imposto de renda (recibo e declaração detalhada do último
exercício) se for o caso – Somente para declarantes

1 cópia

Pesquisa
negativada
emitida
no
site
do
DETRAN
www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade
(caso não possua veículo) e CRLV (caso possua veículo)

1 cópia

Comprovante de Residência: conta de água, energia elétrica, telefone (fixo
ou móvel), gás, boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de
plano de saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional, fatura de
cartão de crédito, contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do
imóvel reconhecida em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de
conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do
imóvel, entre outros (consultar Anexo III da portaria normativa n° 1 de 2 de
janeiro de 2015), no prazo de 60 dias após sua emissão/data de vencimento

1 cópia

Comprovante de condições de moradia (financiada – contrato | própria –
IPTU | alugada – contrato e comprovante de pagamento | cedida –
declaração autenticada) se for o caso

1 cópia

Comprovante de matricula em outra IES (curso superior) e do benefício
(bolsa, ProUni ou financiamentos) caso conste outro membro cursando
faculdade

1 cópia

Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência com expressa
referência ao código correspondente da classificação Internacional de
Doença - CID, quando for o caso.

1 cópia

Fica o estudante advertido de que a entrega dos documentos supra referidos não afasta a necessidade de
apresentação de quaisquer outros documentos adicionais eventualmente julgados necessários pelo coordenador
do Prouni na Instituição. Fica o estudante advertido de que a apresentação de documentos ou prestação de
informações falsas à Instituição implicarão a sua reprovação pelo Coordenador do Prouni, sujeitando-o às
penalidades previstas no art. 299 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal Brasileiro.

