
                                                   
 

LISTA DE DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS – PROCESSO SELETIVO PROUNI 

 

Documento de identificação de todas as pessoas que fazem parte do grupo familiar: 

✓ RG de todos os integrantes maiores de 18 anos. Se menores, cópia da certidão de nascimento; 

✓ CPF de todas as pessoas que fazem parte do grupo familiar (maiores de 18 anos);  

✓ Comprovante de separação/óbito, casamento/união estável e pensão alimentícia (conforme 

grupo familiar); 

  

Comprovante de rendimentos de todos do grupo familiar:  

✓ Se assalariado sem horas extras - cópia dos últimos três contracheques do salário (maio/2020, 

junho/2020, julho/2020);  

✓ Se assalariado com horas extras - cópia dos últimos seis contracheques do salário de 

fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020 e julho/2020);  

✓ Se autônomo, empresário, agricultor - cópia do último IRPF e IRPJ completo, decore ou extratos 

bancários completos dos últimos seis meses (01/01/2020 a 30/06/2020). 

 

Comprovante de desemprego do candidato e de todos do grupo familiar (quando for o caso): 

✓ Se desempregado, do lar e estudante maiores de 18 anos - cópia da CTPS das seguintes páginas: 

foto, identificação, registro do trabalho e página seguinte em branco.  

 

Comprovante de residência do candidato e demais membros do grupo familiar: 

✓ Se for menor de idade - apresentar comprovante de residência em nome dos pais;  

✓ Se for maior de 18 anos - apresentar comprovante em seu nome. 

  

Comprovante de escolaridade:  

✓ Se escola pública - cópia de histórico escolar do ensino médio em escola pública (1°, 2° e 3° ano); 

✓ Se escola particular como bolsista - cópia do histórico escolar do ensino médio em escola 

particular (1°, 2° e 3° ano) e declaração original com CNPJ da escola mencionando que o aluno 

foi bolsista integral no respectivo ano do ensino médio.  

✓ Se parte em escola pública e particular - ambas as documentações mencionadas acima.  

OBS: Outros documentos pertinentes poderão ser solicitados pelo Coordenador do ProUni. 


