
 
 

ANEXO 1 - CHECKLIST/DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EDITAL 2020 AUXÍLIO ESTUDANTIL  

NOME DO (A) ESTUDANTE: _______________________________________________________CURSO________________________________ 

   
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (item Edital) 

 

 
QUANTOS 

 
SIM 

 
NÃO 

5.5.4 Cópias CPF e RG do (a) estudante 
5.5.5 Histórico Escolar do Ensino Médio 
5.5.5 Se recebeu bolsa, declaração comprobatória da escola 
5.5.6  Atestado de matrícula 
5.5.9 Documento de identificação de todos os membros do grupo familiar    
5.5.10.3 Óbito de responsáveis (Certidão de óbito) 
5.5.11  Documento de membros do grupo familiar sem relação de parentesco com estudante 
5.5.12  Documentos de guarda de dependente 

   

5.5.15 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF estudante e familiares    

5.5.17 Comprovantes de remuneração do estudante e do grupo familiar    

 
ANEXOS  

 

 
QUANTOS 

 
SIM 

 
NÃO 

1.1 Formulário de inscrição completo e assinado     

2. Carta de Apresentação     

3. Declaração de critério acadêmico não satisfatório (somente veteranos)    

4. Questionário Socioeconômico, saúde e bem-estar completo e assinado     

5. Declaração de conclusão ou não conclusão de curso de nível superior    

6. Declaração de recebimento ou não recebimento de bolsas e auxílios acadêmicos    

7. Declaração de situação civil estudante e familiares    

7.1 Declaração de união estável informal    

7.2 Declaração de separação não legalizada/ informal    

8. Declaração compartilhamento de moradia     

9. Cópia completa Carteira de Trabalho    

10. Declaração NEGATIVA de Carteira de Trabalho    

11. Declaração de isenção de Imposto de Renda estudante e familiares    

12. Extrato Previdenciário CNIS estudante e familiares    

13. Registrato-CCS (extratos bancários de todas as contas dos últimos 3 meses da data da inscrição)  
Estudante e familiares 
13.1 Autorização/procuração Registrato via UFCSPA 

   

14. Declaração NEGATIVA de Recebimento de rendimentos ou auxílio de terceiros    

15. Declaração NEGATIVA de conta bancária (aceita só com Declaração Negativa de Registrato)    

16. Declaração de Recebimento ou não de pensão alimentícia (Comprovada em depósito bancário)    

17. Declaração de pagamento ou não de pensão alimentícia     

18. Declaração de trabalho informal     

19. Declaração NEGATIVA exercício atividade remunerada/do lar  (3 testemunhas/Com cópias CPF e 
RG) 

   

20. Declaração de atividades, bens e rendimentos sem contribuição INSS    

21. Declaração de cedência de imóvel (com registro e ou contrato de aluguel + cópia CPF e RG do 
responsável pelo imóvel) 

   

22. Declaração de residência em imóvel ocupado/área verde    

23. Declaração de hospedagem (com registro e ou contrato de aluguel + cópia de CPF e RG do 
responsável pelo imóvel) 

   

24.  Declaração substitutiva do reconhecimento de assinaturas em cartório    

 


