
PROUNI

DOCUMENTOS DO CANDIDATO E DO GRUPO FAMILIAR

1. PARA O CANDIDATO (XEROX e Original)
2.
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. 
 Declaração conforme ANEXO I
OBS: Caso tenha sido aluno de escola PRIVADA (particular) acrescentar a declaração de que obteve
bolsa integral e por qual período (em papel timbrado, carimbado e assinado pelo diretor da 
escola).  

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.
3. CPF – Cadastro de pessoa física.
4. Carteira Nacional de Habilitação (CNH), novo modelo, no prazo de validade.
5. Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais 
liberais, com fé pública reconhecida por Decreto.
6. Identidade militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros ou 
dependentes.
7. Registro Nacional de Estrangeiros – RNE, quando for o caso.
8. Passaporte emitido no Brasil.
9. Carteira do Trabalho e Previdência Social - CTPS. 
10. Certidão de casamento; contrato ou declaração de união estável reconhecida firma da 
assinatura no cartório.
11.  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.
12. 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.
13. 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:
14. Comprovante do efetivo exercício do magistério na educação básica pública integrando o 
quadro de pessoal permanente da instituição.

PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
15. 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 exercício 2014, ano-base 2013, 
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 COSTRA NA BASE DE DADOS DA 
RECEITA FEDERAL.

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


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  exercício  2014,  ano-base  2013,
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 COSTRA NA BASE DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL;

 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2014, ano-base 2013, 
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).

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  exercício  2014,  ano-base  2013 ,
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  COSTRA  NA  BASE  DE  DADOS  DA
RECEITA FEDERAL;

 Extrato  mais  recente  do  pagamento  de  benefício, obtido  por  meio  de  consulta  no
endereço eletrônico: https://www.mpas.gov.br.

 Extrato bancário dos últimos 03 (três) meses, quando for o caso.

https://www.mpas.gov.br/
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


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  exercício  2014,  ano-base  2013,
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 COSTRA NA BASE DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL;

 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2014, ano base 2013, 
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; 

 Decore com os 03 (três) últimos rendimentos mensais;

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  exercício  2014,  ano-base  2013 ,
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 COSTRA NA BASE DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL;

 Declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2014, ano-base 2013, 
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.

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


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  exercício  2014,  ano-base  2013,
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 COSTRA 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 e datada informando que não possui vínculo empregatício e não 
possui renda (conforme modelo ANEXO II);

 Declaração  de  ajuste  anual  do  Imposto  de  Renda  do  exercício  2014,  ano-base  2013,
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 COSTRA 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


ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

Eu,________________________________________________________________________,

abaixo assinado, de nacionalidade_________________________________________, nascido

em  ____/_____/_____,  no  município  de  __________________________________,  estado

_______________________,filho  de______________________________________________

___________________e_________________________________________________,estado

civil___________________, residente e domiciliado à ________________________________

______________________________________________CEP  nº_________________________,

portador  da  célula  de  identidade  nº  ________________,  expedida  em  ___/____/_______,

órgão expeditor__________.

Declaro, sob as penas da lei que concluí com êxito todas as séries do Ensino Médio em:

(   ) Escola da rede pública;

(   ) Escola da rede privada com bolsa integral;

(   ) Parte em escola da rede pública e parte em escola privada com bolsa 

integral.

_________________, _____ de _______________ de 2015.

__________________________________________________
Assinatura do Candidato

________________________________________________
Assinatura do responsável, quando menor de idade.



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDA

Eu,____________________________________________________________________,
portador do CPF_____________________________RG de nº_______________,declaro
para  os  devidos  fins  do  Programa Universidade para Todos-PROUNI, que não possuo 

vínculo empregatício e ainda nenhum tipo renda informal. 

Declaro estar ciente que a falsidade das informações acima implicará nas penalidades cabíveis,

administrativas, civis e penais. 

_________________________/ES_______de__________________ de 2015.

____________________________________________
Assinatura


