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Os candidatos que foram aprovados devem trazer a documentação a seguir

A documentação refere-se ao candidato, bem como a todos os membros de seu grupo familiar: TODOS OS DOCUMENTOS XEROX E ORIGINAL

– Cópia simples do R.G. e CPF;
– Certidão de casamento / óbito (caso de familiares falecidos) / nascimento (caso de filhos menores de idade) / documento oficial de separação ou divórcio do candidato ou dos pais, se for o caso;
– Carteira de Trabalho atualizada de cada membro do grupo familiar, acompanhada dos três últimos holerites correspondentes;
– Declaração do último Imposto de Renda ou Comprovante de isenção de imposto de renda emitido do site da receita federal de cada membro do grupo familiar;
– Extrato de conta bancária dos três últimos meses de cada membro do grupo familiar;
– Três últimos holerites, no caso de professor da rede pública de ensino.
– Contas de consumo: contas de luz, de água e de telefone (trazer xérox de todas);
– Comprovante de residência: cópia da capa do IPTU (página onde constam metragem e valores), no caso de residência própria ou cópia do recibo de locação e/ou do contrato de aluguel, no caso de residência alugada;
– Cópia da capa do IPTU (página onde constam metragem e valores), no caso de outros bens imóveis do grupo familiar;
– Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar (cópia simples e original);
– Declaração da condição de bolsista integral, no caso de Ensino Médio cursado em Escola particular;
– Comprovante de posse de veículo do candidato e/ou dos membros de seu grupo familiar: IPVA; documento atual do veículo; contrato de compra do veículo e carnê de pagamento, sendo cópia da capa, primeira e última folha de pagamento do carnê (para veículos adquiridos através de financiamento)
É necessária a comprovação de toda a documentação solicitada. A falta de encaminhamento da documentação integral solicitada implicará a reprovação do candidato do Processo Seletivo, por dados não comprovados




