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PROCESSO SELETIVO PROUNI 2019/1    

Leia atentamente e apresente todos os documentos solicitados – (originais e 

cópias de TODOS os documentos)    

Orientamos que o candidato verifique a listagem de documentos no dia que for divulgada a 

lista de selecionados e entre em contato para agendar entrevista pelo telefone (65) 35497300. 

O candidato deverá apresentar, no momento da entrevista, as ORIGINAIS e FOTOCÓPIAS 

dos documentos abaixo seus e de seu grupo familiar. Candidato com idade igual ou inferior 

a 24 anos que se declarar independente deverá apresentar a documentação do grupo familiar 

de origem.    

    

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CANDIDATO E GRUPO FAMILIAR    

    

1. Se for bolsista do PROUNI deverá estar ciente que para aprovação neste processo sua 

bolsa deve ser encerrada. Apresentar Termo de Concessão da Bolsa;    

    

2. Se for aluno pagante da Faculdade La Salle ou outra Instituição apresentar o 

comprovante de matrícula do último período e comprovante de pagamento referente a 

última mensalidade;    

    

3. Carteira de Identidade (RG), do candidato e dos demais membros do grupo familiar, e   

certidão de nascimento no caso dos menores de 16 anos;    

    

4. Cadastro de Pessoa Física - CPF;    

    

5. No caso de guarda, tutela ou adoção, apresentar documento judicial;    

    

6. Comprovante de separação ou divórcio, quando os pais são separados, ou 

encaminhamento destes junto ao judiciário. No caso de separação não judicial, 

apresentar declaração assinadas pelos cônjuges, com duas testemunhas (apresentar 

cópia do RG das testemunhas). Apresentar comprovante de residência de quem não 

residir com o candidato;    

    

7. Certidão de óbito, no caso de pais falecidos;    

    

8. Certidão de casamento, dos componentes do grupo familiar que são legalmente casados. 

Se houver união estável no grupo familiar, anexar Escritura Pública, feita por um dos 

cônjuges e assinada por ambos, que comprove o estado civil;    

    

9. Comprovantes de residência:  contas de água, contas de luz e contas de telefone (fixo e 

móvel) com os valores (R$) do consumo, dos três últimos meses, de onde reside o 

estudante e os integrantes do grupo familiar;   
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9.1. Se possuir poço artesiano ou outro tipo de abastecimento que não gere conta, trazer 

declaração registrada em cartório;    

9.2. Se não possuir telefone fixo ou móvel com conta, apresentar declaração registrada em 

cartório;    

    

10. Comprovante de residência de cada um dos membros do grupo familiar (maiores de 16 

anos), conforme especificado pelo Coordenador do PROUNI ou seus representantes; 

Orientação: Apresentar comprovante de residência de cada membro do grupo familiar – 

será aceito como comprovante apenas: correspondências de órgãos oficiais (bancos, 

INSS, Concessionárias de serviços públicos, carnês, crediários).    

    

    

11. Sobre a condição de moradia apresentar:    

    

● Se casa / apartamento for FINANCIADO, apresentar doc. Bancário da última 

prestação do financiamento recebido com o valor a ser pago;    

    

● Se casa / apartamento for ALUGADO, contrato de locação, registrado em 

cartório e o recibo de pagamento dos três últimos meses e, ainda, as faturas 

das contas de água, luz e telefone (fixo e/ou móvel) atuais (cópia e original), 

no caso das despesas serem divididas, apresentar declaração reconhecida em 

cartório, especificando as condições, assinada por todos que compartilham 

das despesas;    

    

● Se casa / apartamento for CEDIDO, IPTU do último ano, declaração do 

cedente da moradia com duas testemunhas que não sejam parentes do 

candidato (com assinaturas reconhecidas em cartório, apresentar somente a 

original) e comprovantes de endereço do cedente e testemunhas, esta 

declaração deve conter nome completo das testemunhas, endereço, RG, CPF 

e telefone de contato;    

    

● Se casa / apartamento for PRÓPRIO, IPTU do último ano em nome do 

candidato;    

    

● Se a residência for em ZONA RURAL, ao invés do IPTU, apresentar o ITR  

(cópia e original);    

    

● Se a residência for em ÁREA IRREGULAR / área verde / invasão, apresentar 

declaração da Associação de Moradores, da Prefeitura Municipal e ou de 

órgãos vinculados a regularização de áreas residenciais.    

    

12. Certificado de conclusão do ensino médio e histórico com os períodos letivos cursados 

em escola pública, quando for o caso;    
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13. Atestado/declaração de percepção de bolsa de estudos integral durante os períodos 

letivos referentes ao ensino médio cursado em instituição privada emitido por esta, 

quando for o caso e o Relatório Financeiro emitido pela escola do período que cursou o 

ensino médio em instituição privada. Apresentar os dois documentos referidos neste item 

devidamente assinado e carimbado pelo responsável legal da instituição.    

    

14. Comprovante de efetivo exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro 

de pessoal permanente de instituição pública, emitido por esta, quando for o caso;    

    

15. Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do 

decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com a redação alterada pelo decreto n.º 

5.296, 2 de dezembro de 2004, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença - CID, quando for o caso;    

    

16. Boletim do ENEM (impresso através do site);    

    

COMPROVANTES DE RENDIMENTOS – CANDIDATO E GRUPO FAMILIAR    

    

17. Carteira de Trabalho própria e dos demais componentes do grupo familiar maiores de 

16 anos (cópia da página da foto, página da qualificação civil, último contrato de trabalho 

assinado e página seguinte mesmo que esteja em branco), se não tiver registro, fazer 

cópia das duas primeiras páginas em branco (Apresentar original e cópia);    

    

18. Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS: folha 01 dos Vínculos Empregatícios 

do trabalhador e folha 02 das Remunerações do trabalhador - Consulta recolhimento dos 

últimos 18 meses (retirar nas Agências da Previdência Social – INSS ou através do site 

www.meuinss.gov.br de todos os membros do grupo familiar, maiores de 16 anos) - 

ORIGINAL;    

    

19. Negativa de recebimento de benefício (retirar nas Agências da Previdência Social – INSS 

ou através do site www.meuinss.gov.br de todos os membros do grupo familiar, maiores 

de 16 anos) - ORIGINAL;    

    

20. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF (COMPLETA - todas as páginas) 

acompanhada do recibo referente ao último exercício fiscal (2017/2018), para todos os 

membros do grupo familiar que declaram. Em caso de isenção do IRPF, apresentar 

consulta no site da Receita Federal (consultar 2018);    

        https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp  

    

21. COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DO CANDIDATO E DO GRUPO FAMILIAR:   

    

I  – Se assalariado:    

http://www.meuinss.gov.br/
http://www.meuinss.gov.br/
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp
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- 03 últimos contracheques no caso de renda fixa ou 06 últimos contracheques no 

caso de pagamento de comissão ou hora extras;    

       

II – se estagiário, monitor, bolsista de trabalho, extensão ou pesquisa: - Contrato de 

estágio e comprovante de recebimento de bolsa;    

    

III – Se trabalhador do mercado informal, bicos ou outros rendimentos:    

- Declaração com a atividade desenvolvida, constando o rendimento médio dos 

três meses, reconhecido em cartório com três testemunhas para quem preste o serviço ou 

venda;    

    

IV – Se produtor ou trabalhador (a) rural:    

- Número de Identificação do Trabalhador – NIT (PIS/PASEP) ou número de 

inscrição do contribuinte individual/Segurado Especial-Trabalhador Rural;    

- Comprovante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais informando a renda bruta 

anual e/ou mensal. Este documento deverá ser solicitado junto ao Sindicato de sua cidade;    

    

V – Proprietário de Empresa:    

- Contrato Social da Empresa e Pró labore dos 3 últimos meses;    

- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ bem como quaisquer 

outras declarações tributárias referentes às pessoas jurídicas vinculadas; todas as páginas 

e do recibo de entrega;    

- Extratos bancários dos últimos 3 meses de Pessoa Jurídica;    

- Se a Empresa estiver inativa apesentar documento de inatividade e/ou Baixa 

da Empresa;    

    

VI – Aposentado ou pensionista:    

- Comprovante de recebimento de proventos da aposentadoria ou pensão do 

último mês (solicitar nas Agências da Previdência Social - INSS);    

    

VII – Se desempregado:    

- Rescisão de Trabalho;    

- Se estiver recebendo seguro-desemprego, apresentar comprovante das   

parcelas;    

    

BENS MÓVEIS     

    

22. Certidão Negativa ou Positiva do registro de veículos -  DETRAN (ORIGINAL), que 

comprove a relação de veículos constantes no CPF de cada componente do grupo 

familiar. Esse documento deve ser solicitado para maiores de 16 anos;    

    

No caso que um dos componentes do grupo familiar possua empresa, solicitar a Certidão 

negativa ou positiva do registro de veículos (DETRAN) no CNPJ da empresa.   
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Orientações: O documento é emitido em unidades do DETRAN, mediante o pagamento de 

taxa. Caso haja pagamento de financiamento pelos componentes do grupo familiar, 

apresentar comprovantes de pagamento do financiamento;    

    

23. Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de bens móveis e imóveis (Contrato de 

locação ou   arrendamento   devidamente   registrado   em   cartório   acompanhado   dos   

três   últimos comprovantes de recebimentos);    

    

24. Extrato de conta corrente e de conta poupança (de todos os bancos em que possuam 

conta), dos últimos noventa (90) dias, de todos os componentes do grupo familiar, 

quando houver não houver declarar por escrito e assinar;    

    

25. Cópia da fatura de cartão de crédito dos 03 últimos meses, quando houver não houver 

declarar por escrito e assinar;    

    

26. Recebimento de pensão alimentícia – Em caso de recebimento de pensão alimentícia 

apresentar a sentença judicial e a declaração constando o valor e a data do recebimento 

com assinatura do pagante com os valores atualizados;    

    

27. Em caso de ajuda financeira – Apresentar declaração do “doador” informando valor 

doado, comprovante de residência e de renda da pessoa que fornece a ajuda, documento 

este assinado e registrado em cartório;    

    

28. Cotas de Políticas Afirmativas – Negros, pardos, mulatos e indígenas – Certidão de 

nascimento, óbito, certificados de reservistas ou documentos que conste a raça dos 

familiares ancestrais e auto declaração; RANI – Registro Administrativo de Nascimento 

Indígena. (SOMENTE DO CANDIDATO, se tiver inscrito nas cotas);    

    

29. Quaisquer outros documentos que o coordenador do ProUni eventualmente julgar 

necessários à comprovação das informações prestadas pelo candidato, referentes a este 

ou aos membros de seu grupo familiar;    

    

30. Uma foto 3x4 atual (SOMENTE DO CANDIDATO);    

    

O aluno deve estar ciente que a Faculdade La Salle, poderá realizar visita 

domiciliar, como uma etapa do processo de seleção.    

    

Atenção! Observações:    

    

 A pré-seleção é expectativa de bolsa, a aprovação na etapa da entrevista e 

conferência dos dados inclusive é que determinarão a aprovação ou não do candidato.    
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 Confira sua documentação com antecedência. Processo incompleto não será 

analisado.     

    

 Casos omissos ou na falta de qualquer documento obrigatório, apresentar uma 

declaração, com firma reconhecida, justificando a ausência do mesmo. Caberá à Comissão 

analisar a validade da mesma para este fim.     

       

        

    

Marcos Antonio Corbellini  

Coordenador do PROUNI    

Faculdade La Salle/MT    

   


