
 
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

  
  

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA  
 
  

 
Local: Secretaria da Clínica Veterinária Escola (CVE PUCPR), situada na Rua Rockefeller, nº 1311  
Período: 17 a 19 de fevereiro de 2020.  
Horário: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00  
Telefone: 32073273 ou 32073272  
 
Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (originais e cópias 
Autenticadas):  
  

DOCUMENTO MAIS INFORMAÇÕES 

Certidão nascimento ou casamento ou Declaração 
de União estável, ou se for o caso, certidão de 
casamento com averbação de separação ou 

divórcio. 

Apresentar documento conforme estado civil (exemplo: Certidão de 
nascimento: Solteiro) - Não pode ser substituído - OBRIGATÓRIO 

RG (Registro Geral) Frente e Verso. Não pode ser substituído.  - OBRIGATÓRIO 

CPF (Cadastro de Pessoa Física) Pode ser apresentado outro documento onde conste o número do CPF.  - 
OBRIGATÓRIO 

Certificado de Reservista (Homens = +18 anos) Se estiver com idade igual ou superior a 18 anos - OBRIGATÓRIO 

Cópia Carteira de Trabalho (CTPS) Página onde consta a foto e nº da CTPS e verso onde consta dados e data de 
emissão. -  OBRIGATÓRIO 

Extrato do PIS ou NIS Documento fornecido pela Caixa Econômica ou INSS - OBRIGATÓRIO 

Título de Eleitor Se estiver com idade igual ou superior a 18 anos. IMPORTANTE: o 
comprovante de votação não substitui o título de eleitor). - OBRIGATÓRIO 

Comprovante de Endereço 
Deve estar atualizado, ou seja, dos últimos 3 meses.  No caso de declaração 

de endereço a mesma deve conter endereço completo (CEP, rua, número, 
complemento caso haja, bairro, cidade, estado).  OBRIGATÓRIO 

Documentos dos Filhos menores de 7 anos 

• Certidão de Nascimento dos filhos                                                                                                   
•  RG (Registro Geral) - não substitui Certidão de Nascimento                                                                                                            

•  Carteira de vacinação: páginas de identificação da criança e das últimas 
vacinas somente. 

• CPF de todos os filhos (independentemente da idade).                                                                                           
IMPORTANTE: Quando o filho não tem CPF, o cadastro deverá ser realizado 
sob a responsabilidade do candidato aprovado via correios ou junto à Receita 

Federal. 

Documentos dos Filhos entre 7 anos completos e 14 
anos incompleto 

• Certidão de Nascimento dos filhos                                                                                          
•  RG (Registro Geral) - não substitui Certidão de Nascimento                                                                                         

• Declaração de frequência escolar atualizada (do ano vigente). 
• CPF de todos os filhos (independentemente da idade).                                                                       

IMPORTANTE: Quando o filho não tem CPF, o cadastro deverá ser realizado 
sob a responsabilidade do candidato aprovado via correios ou junto à Receita 

Federal. 
RG e CPF do cônjuge (casado ou união estável) OBRIGATÓRIO 

Dados Bancários 
Cópia legível de cartão bancário da conta corrente nominal. Caso a conta 

corrente for conjunta, o aprimorando deverá ser titular da mesma. 
OBRIGATÓRIO 

Qualificação cadastral (eSocial) 
 

O aprimorando deverá acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml preencher os 

dados e imprimir o resultado da consulta - OBRIGATÓRIO                                                                                             
Em caso de inconsistência, seguir instruções para correção, pois estará 
impossibilitando de admissão até o comprovante contar como regular.                                                          
Obs. Em caso de 1º emprego este documento não se faz necessário. 

  


