
 

CHECKLIST DO MEMBRO FAMILIAR DO CANDIDATO 
 

CANDIDATO (A): _________________________________________________________________________________ 

NOME DO MEMBRO: ______________________________________________________________________________ 

IES:  __________________________________________ CURSO: __________________________________________ 

DATA: _____/______/2017     

MEMBRO (PARENTESCO) 

Outros (   ) 

_____________________________________________ 

 

 

 O CHECKLIST deverá ser devidamente preenchido e assinado pelo funcionário responsável da IES e pelo candidato; 

 É obrigatório a conferência e validação de TODOS os documentos com os originais pela IES; 

 Todos os documentos enviados devem conter o carimbo e assinatura do funcionário da IES. 

DOCUMENTOS DE CADA MEMBRODO GRUPO FAMILIAR 

COMPROVAÇÃO DE ESTADO CIVIL 

 Certidão de Nascimento; • Certidão de Nascimento: para solteiro; 

• Certidão de Casamento: para casados, separados judicialmente e divorciados, constando 
certidão de averbação. Se os pais forem separados sem legalização e o candidato residir com 
a mãe e/ou pai, deverá apresentar uma declaração assinada pela mãe e/ou pai com firma 
reconhecida em cartório contendo o tempo de separação e a informação de recebimento ou 
não de pensão. Caso receba pensão deverá ser informado na declaração o valor recebido; 

• Declaração de União Estável: declaração assinada, datada e com firma reconhecida, 
informando a condição familiar atual, devendo ter a assinatura de duas pessoas como 
testemunhas que tenham conhecimento do fato; 

• Certidão de Óbito: Se pai e/ou a mãe forem falecidos o candidato deve entregar a cópia da 
Certidão de Óbito; 

• No caso de ausência, no grupo familiar, de um dos pais do estudante deverá ser apresentada 
declaração de duas pessoas da família até terceiro grau de parentesco ou tutor, com firma 
reconhecida, que atestem e descreva a situação fática específica. 

 Certidão de Casamento; 

 Declaração de União Estável; 

 Certidão de Óbito; 

 Declaração. 

COMPROVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

 Carteira de Identidade; • Carteira de Identidade, fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da 
Federação; 

• Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade; 

• Carteira Funcional, emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos 
profissionais liberais, com fé pública reconhecida por Decreto; 

• Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros 
ou dependentes; 

• Registro Nacional de Estrangeiros (RNE); 

• Passaporte, emitido no Brasil; 

• Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

 Carteira Nacional de Habilitação; 

 Carteira Funcional; 

 Identidade Militar; 

 Registro Nacional de Estrangeiros 

 Passaporte; 

 Carteira do Trabalho e Previdência Social. 

COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

Especifique qual Comprovante de Residência foi 

entregue pelo candidato: 

 

 

• Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone, em nome do candidato à bolsa ou de 
membro do grupo familiar; 

• 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; 

• Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida 
em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia 
elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel;  

• Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em nome do candidato à bolsa 
ou de membro do grupo familiar no item I.4, para cada membro do grupo familiar. 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 
ASSINATURA DO CANDIDATO: ________________________________________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA CONFERENCIA DA IES: 

__________________________________________________________________________________________ 

Mãe (   ) Pai (   ) Irmão (ã) (   ) 

Avô (   ) Avó (   ) Filho (a) (   ) 

Madrasta (   ) Padrasto (   ) Cônjuge (a) (   ) 


