
PROUNI 
 

DOCUMENTOS DO CANDIDATO E DO GRUPO FAMILIAR 
 
 

I -  PARA O CANDIDATO (XEROX E ORIGINAL) 
II -   

I - Comprovação de conclusão de todo Ensino Médio em escola da rede pública.  
Histórico Escolar; Declaração escolar informando que cursou os 3 anos do ensino médio em 
escola pública (1º, 2º,3º ano) assinado pela diretor da escola; Certificado de conclusão com base 
resultado do ENEM; Certificação de competência do Ensino de Jovens e Adultos – EJA realizados 
pelo sistema estadual de ensino.  
 

PARA O CANDIDATO E TODOS DO GRUPO FAMILIAR (XEROX e Original) 
 

II - Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da 
Federação. 
III -  CPF – Cadastro de pessoa física; 
IV -  Carteira Nacional de Habilitação (CNH), novo modelo, no prazo de validade. 
V -  Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais 
liberais, com fé pública reconhecida por Decreto. 
VI -  Identidade militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros 
ou dependentes. 
VII -  Registro Nacional de Estrangeiros – RNE, quando for o caso. 
VIII -  Passaporte emitido no Brasil. 
IX -  Carteira do Trabalho e Previdência Social - CTPS.  
X -  Certidão de Nascimento ou Certidão de casamento ou contrato ou declaração de união 
estável reconhecida firma da assinatura no cartório. 
XI -   Comprovante de separação registrado em cartório ou certidão de casamento com 
averbação de divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar no grupo 
familiar do estudante, por estas razões. 
XII -  Para menores de 14 anos, somente certidão de nascimento. 
XIII -  Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública 
determinando o pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida da renda bruta 
de membro do grupo familiar. 
XIV -  Comprovantes de residência: Cópia de fatura de água, luz, telefone fixo ou móvel, fatura 
cartão de crédito, IPTU, IPVA, FGTS, cópia do contrato de aluguel acompanhado dos três últimos 
recibos ou declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida 
em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de água, gás, energia elétrica em nome do 
proprietário do imóvel.  
 

PARA PROFESSORES: 
XV -  Comprovante do efetivo exercício do magistério na educação básica pública integrando o 
quadro de pessoal permanente da instituição. 
 

PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

XVI -  Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art.4º do Decreto 
nº3. 298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença – CID, quando for o caso. 
 
 

 

COMPROVANTE DE RENDA DO CANDIDATO E DO GRUPO FAMILIAR  



 

 
 

1. ASSALARIADO: 
 

 Cópia dos 03 (três) últimos contracheques, no caso de renda fixa;  
 06 (seis) últimos contracheques, quando houver recebimento de comissão ou hora extra 

ou alguma variação;  
 Caso não possua contracheque, deverá apresentar os 03 (três) últimos recibos 

devidamente assinados e datados pelo empregador; 
 CTPS registrada e atualizada, com as seguintes páginas: Identificação; contrato de 

trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado; 
alterações de salário; 

 CTPS registrada e atualizada, conforme descrição acima e o carnê do INSS com 
recolhimento dos últimos 3 (três)  meses, no caso de empregada doméstica; 

 Extrato bancários dos últimos 03 (três) meses, pelo menos; 
 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do 

recibo de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver. SE NÃO 
DECLARAR, documento retirado do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp  
com a seguinte informação: SUA DECLARAÇÃO NÃO CONSTA NA BASE DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL. 

 

 
 

2. ATIVIDADE RURAL:   
 

 CTPS registrada e atualizada, com as seguintes páginas: Identificação; contrato de 
trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado;  

 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do recibo 
de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver. SE NÃO DECLARAR, 
documento retirado do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 
com a seguinte informação: SUA DECLARAÇÃO NÃO CONSTA NA BASE DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL; 
 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do recibo 

de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver de PESSOA JURÍDICA; 
 Extrato bancários dos últimos 03 (três) meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 

jurídicas vinculadas; 
 Cópias das 06 (seis) últimas notas fiscais e cópia da folha do bloco de nota fiscal 

subsequente em branco; 
 Declaração do sindicato rural informando o valor mensal médio dos os ganhos dos 

últimos 06(seis) meses indicando a origem da renda ou declaração assinada e datada 
reconhecida em cartório de próprio punho (apenas para os que não forem sindicalizados). 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp


 
 

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
 

 CTPS registrada e atualizada, com as seguintes páginas: Identificação; contrato de 
trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado;  

 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do recibo 
de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver. SE NÃO DECLARAR, 
documento retirado do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 
com a seguinte informação: SUA DECLARAÇÃO NÃO CONSTA NA BASE DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL; 

 Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido junto ao INSS. 
 Extrato bancário dos últimos 03 (três) meses, quando for o caso. 

 
 

 
 

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 
 

 CTPS registrada e atualizada, com as seguintes páginas: Identificação; contrato de 
trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado;  

 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do recibo 
de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver. SE NÃO DECLARAR, 
documento retirado do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 

Com a seguinte informação: SUA DECLARAÇÃO NÃO CONSTA NA BASE DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL; 
 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do recibo 

de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver de PESSOA JURÍDICA; 
 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento dos últimos 03 (três) 
meses, compatíveis com a renda declarada; 
 Extrato bancários dos últimos 03 (três) meses, pelo menos; 
 Declaração datada e assinada com firma reconhecida em cartório informando o valor 

mensal médio dos ganhos recebidos dos últimos 03 (três) meses indicando a origem da 
renda;  

 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp


 
 

5. SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 
 

 Cópia dos 03 (três) últimos contracheques de remuneração mensal;  
 CTPS registrada e atualizada, com as seguintes páginas: Identificação; contrato de 

trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado; 
 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do recibo 

de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver. SE NÃO DECLARAR, 
documento retirado do site: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 

Com a seguinte informação: SUA DECLARAÇÃO NÃO CONSTA NA BASE DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL; 
 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2017, ano-base 2016, 

acompanhado do recibo de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando 
houver de PESSOA JURÍDICA; 

 Extrato bancários dos últimos (03) três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas; 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 
ou ao membro de seu grupo familiar, quando for o caso. 

 

 
 

6. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
 

 CTPS registrada e atualizada, com as seguintes páginas: Identificação; contrato de 
trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado;  

 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do recibo 
de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver. SE NÃO DECLARAR, 
documento retirado do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 

Com a seguinte informação: SUA DECLARAÇÃO NÃO CONSTA NA BASE DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL; 
 Extrato bancários dos últimos 03 (três) meses, pelo menos; 
 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado 

dos 03 (três) últimos comprovantes de recebimentos. 
 

 
 

7. SEM RENDA 
 

 CTPS registrada e atualizada, com as seguintes páginas: Identificação; contrato de 
trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado;  

 Declaração assinada, datada e reconhecida em cartório, informando que não possui 
vínculo empregatício e não possui renda (conforme modelo ANEXO II) para maiores de 14 
anos; 

 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do ano vigente, acompanhado do recibo 
de entrega e da respectiva notificação de restituição, quando houver. SE NÃO DECLARAR, 
documento retirado do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 
com a seguinte informação: SUA DECLARAÇÃO NÃO CONSTA NA BASE DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL; 

 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp

