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Núcleo de Assistência Estudantil - NAE 

ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

     DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE (cópias simples) 

01 Cópia da Carteira de Identidade 

01 Cópia do CPF 

01 Cópia do atestado médico, laudo médico ou relatório médico (com data de 

emissão não superior a 365 dias) comprovando deficiência, quando for o caso.  

01 Para estudantes do Ensino Fundamental: Cópia da Declaração da série 

imediatamente anterior a que cursou ANTES do ingresso no COLUN OU 

Declaração disponível no Anexo X 

Para estudantes do Ensino Médio: Cópia do Certificado de Conclusão do 

Ensino Fundamental 

Para estudantes do Curso Técnico de Enfermagem: Cópia do Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio 

O estudante que já possui conta corrente (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal) 

ou conta poupança (Caixa Econômica Federal) deve entregar 01 cópia da frente do cartão 

bancário. Aquele que não possui conta, CASO SEJA SELECIONADO deve providenciar 

a abertura de conta e entregar o comprovante pessoalmente no Núcleo de Assistência 

Estudantil (NAE/COLUN) no prazo estipulado no cronograma deste Edital. 

 

    DOCUMENTAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR (cópias simples) 

01 Quadro de composição do grupo familiar (Anexo II) preenchido, com as páginas 

assinadas e datadas; 

01 Comprovante de endereço atualizado; 

01 Certidão(ões) de Nascimento ou Carteira (s) de Identidade de todos os 

dependentes da renda familiar, elencados no quadro de composição familiar 

01 Comprovante de rendimentos atualizados dos membros do grupo familiar 

(inclusive o candidato maior de 18 anos), conforme a seguir: 
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Núcleo de Assistência Estudantil - NAE 

Para trabalhadores assalariados ou avulsos: 

Comprovantes de rendimentos relativos aos três últimos meses (contracheques, 

recibo, extratos bancários); carteira de trabalho registrada e atualizada, onde 

conste  a identificação do trabalhador e a anotação do registro de trabalho atual 

com a página seguinte em branco ou declaração atualizada do empregador, do 

sindicato ou do órgão gestor de mão de obra ao qual esteja vinculado ou 

Declaração disponível no Anexo V; 

 

Para trabalhadores autônomos ou informais: 

Declaração de autônomo, devidamente assinada por contador, informando a 

atividade que realiza e a renda média mensal, além de outras rendas ( pensão, 

aposentadoria, auxílio-doença, etc.) quando houver, bem como fotocópia da 

carteira de trabalho onde conste a identificação do trabalhador e a rescisão do 

último contrato de trabalho com a página seguinte em branco; ou cópia do 

DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção e Rendimentos) emitida por 

profissional da contabilidade; ou Declaração anual do Imposto de Renda da 

Pessoa Física, referente ao último exercício ou Declaração disponível no Anexo 

V. 

Para aposentados e/ou pensionistas: 

Comprovante de proventos do último pagamento disponível em postos de 

atendimentos do INSS ou via internet (veja como em 

https://www.gov.br/inss/pt- br/saiba-mais/seu-beneficio/extrato-de-

pagamento-de-beneficio) ou extratos bancários dos últimos três meses. 

 

Para desempregados (inclusive donas de casa): 

Fotocópia da carteira de trabalho onde consta a identificação do trabalhador e 

a rescisão do último contrato de trabalho com a página seguinte em branco OU 

Declaração disponível no Anexo V. 

 

https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/seu-beneficio/extrato-de-pagamento-de-beneficio
https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/seu-beneficio/extrato-de-pagamento-de-beneficio
https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/seu-beneficio/extrato-de-pagamento-de-beneficio
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Núcleo de Assistência Estudantil - NAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para segurados do Seguro Desemprego: 

Comprovante de recebimento do benefício onde conste o valor do mesmo. 

 

Para estagiário remunerado e/ou bolsista: 

Contrato/termo de compromisso de estágio, onde conste o valor recebido; ou 

Termo de concessão de bolsa, onde conste o valor recebido. 

 

Para empresários, comerciantes, microempresários, 

microempreendedores individuais, sócios e cooperados: 

Devem apresentar documento atualizado emitido por contador devidamente 

inscrito no conselho competente ou escritório contábil que comprove renda 

através de declaração, DECORE ou PRÓ-LABORE (se tiver cargo ou direção), 

no qual conste as informações referentes ao tipo de atividade e o rendimento 

mensal médio; ou Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, 

referente ao último exercício; ou Declaração Anual do Simples Nacional 

(microempreendedor individual) 

 

Agricultores e pescadores: 

Declaração atualizada emitida por contador ou pelo sindicato atestando a filiação 

e informando a atividade que realiza e a renda bruta anual ou a renda média 

mensal. No caso de proprietário rural, incluir declaração fornecida pelo INCRA 

(Declaração de Propriedade ou Declaração Anual de Rendimentos Agrícolas). 

 
Outros rendimentos: 

Apresentar comprovante atualizado correspondente a rendimentos de aluguel, 

pensão alimentícia (cópia da decisão judicial ou Declaração disponível no 

Anexo V), benefícios previdenciários (auxilio doença, salário maternidade, etc.) 

 

 


