
ANEXO         8  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA

PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

CHECK-LIST         DA         DOCUMENTA  ÇÃO

OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENCAMINHADOS NA ORDEM ABAIXO:

RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

I Documento de identificação (do candidato)

II Histórico do Ensino Médio

III Comprovante de recebimento de bolsa de estudos durante o Ensino Médio, se cursado em instituição privada (quando for o caso)

IV Declaração de mudança de domicílio para local diferente do lugar de origem (quando for o caso) - ANEXO 05

V Comprovação de aluguel - Contrato ou Declaração (quando for o caso) - ANEXO 07

VI Comprovante de residência do candidato

VII Declaração de que não possui equipamento eletrônico que permita acompanhar aulas de forma remota (quando for o caso) - ANEXO 04

VIII Declaração de integrantes de grupo familiar que partilham da mesma renda

IX Documentação de todos os membros do grupo familiar

X Comprovante de pessoa com deficiência ou doença crônica (quando for o caso)

XI Carteira de Trabalho (CTPS) do candidato e de todos os familiares em idade laboral

XII Declaração Múltipla de Renda de todos os maiores de 18 anos que compõem o grupo familiar

XIII

Comprovantes de rendimentos do candidato e dos membros do seu grupo familiar:

- Se assalariados com Carteira de Trabalho assinada, três últimos contracheques

- Se trabalhadores autônomos e/ou profissionais liberais, extratos bancários dos últimos três meses e declaração de renda.

- Se aposentados ou pensionistas, comprovante recente de recebimento de benefícios e/ou extratos bancários dos últimos três meses

Comprovante de rendimento de bens móveis e imóveis (quando for o caso)

XIV Extrato do Bolsa Família (quando for o caso)

XV Comprovante de pagamento de pensão (quando for o caso)

XVI Declaração de inatividade da empresa (quando for o caso)

XVII Comprovante de Conta Corrente

XVIII Termo de Compromisso (ANEXO 9)
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