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Documentos PROUNI (originais e cópias)

- Carteira de identidade e CPF do candidato e demais membros do grupo familiar;
- Certidão de Nascimento ou Casamento do candidato atualizada;

- Comprovante de residência atualizado do grupo familiar (água ou luz);
- Histórico escolar do candidato;

- Comprovante de rendimentos do candidato e dos integrantes do grupo familiar (3 últimos
contra cheques);

- Carteira de trabalho (comprovando a situação do grupo familiar, caso não trabalhem)

- Certidão de casamento, separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de
um deles não constar na inscrição do candidato ou declaração de união estável com firma
reconhecida e duas testemunhas;

- Declaração de imposto de renda completo(com recibo de entrega) do candidato e demais
membros do grupo familiar;

- Certidão do Registro de Imóveis ou Comprovante de financiamento ou Contrato de aluguel
(com firma reconhecida) ou Termo de Cedência (com firma reconhecida) do candidato e
demais membros do grupo familiar;

- Certidão POSITIVA ou NEGATIVA do DETRAN do candidato e demais membros do grupo
familiar;

- Laudo médico, no caso de integrante do grupo familiar ser deficiente ou portador de

doença grave ( art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com a redação
alterada pelo Decreto nº 5.296, 2 de dezembro de 2004.).

Demais comprovantes de contas mensais:
- Conta de água
- Conta de luz
- IPTU

- Conta de telefone
- Educação

- Convênio médico

Como comprovar os rendimentos de acordo com a condição de trabalho:
Condição
Relação de Documentos
Assalariado
Autônomo ou Profissional Liberal

Aposentado ou
Pensionista

Sócio ou Dirigentes de
Pessoa Jurídica

Produtor Rural

Rendimento proveniente
de locação ou
arrendamento de bens
móveis ou imóveis

Os 3 (três) últimos contracheques
(holerites).
– Declaração do contador com CRC
(DECORE), relativamente aos 3
(três) últimos meses;
– Cópia completa da última Declaração
de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), acompanhada do
recibo de entrega;
– Extrato bancário de conta corrente da
sua titularidade exclusiva,
correspondente
à
movimentação
financeira dos 3 (três) últimos
meses
– Último comprovante de recebimento do
benefício (extrato ou recibo
bancário);
– Cópia completa da última Declaração
de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), acompanhada do
recibo de entrega.
– Contrato Social acompanhado dos 3
(três) últimos pró-labores; ou
– Declaração do contador com CRC
(DECORE), relativamente aos 3
(três) últimos meses; ou
– Extrato bancário de conta corrente da
sua titularidade exclusiva,
correspondente
à
movimentação
financeira dos 3 (três) últimos
meses.
– DAP – Declaração de Aptidão do
PRONAF, ou
– Relatório de notas fiscais, expedido
pela Prefeitura Municipal,
referente aos 6 (seis) últimos meses, ou
– Bloco de notas e respectivas
contranotas, igualmente, dos últimos
6 (seis) meses.
Obs.: Será considerado o equivalente a
30% do(s) valor(es)
constante(s)
do(s)
documento(s)
apresentado(s).
– Cópia completa da última Declaração
de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), acompanhada do
recibo de entrega; mais
– Extrato bancário de conta corrente da
sua titularidade exclusiva,
correspondente
à
movimentação
financeira dos 3 (três) últimos
meses; ou
– Contrato de locação ou arrendamento,
acompanhado
dos
três
últimos
comprovantes de recebimentos.

