ENTREVISTA UNIEDU 2º/2019 - DOCUMENTOS DO ALUNO
ALUNO (A):
CPF:
Índice de Carência Calculado pelo Sistema do UNIEDU:
ATENÇÃO: Deverão ser apresentados originais e cópias dos documentos abaixo.
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
CADASTRO UNIEDU
Cadastro completo impresso e assinado (não autenticar em cartório).
DECLARAÇÃO DE CURSO SUPERIOR Declaração que não possui curso superior. Modelo da UNISOCIESC que consta no site.
CANDIDATO MAIOR DE 18 ANOS
RG e CPF.
CANDIDATO MENOR DE 18 ANOS
CASADO
UNIÃO ESTÁVEL
VIÚVO
SEPARADO
SEPARADO DE CORPOS
RESIDÊNCIA PRÓPRIA
RESIDÊNCIA FINANCIADA
RESIDÊNCIA CEDIDA

RESIDÊNCIA ALUGADA

ASSALARIADO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO

AUTÔNOMO
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU
ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
ESTAGIÁRIO
PENSÃO ALIMENTÍCIA
ATIVIDADE RURAL
DOENÇAS CRÔNICAS
EDUCAÇÃO PARTICULAR
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA Decreto
nº 5.296/04 de 02.12.2004
TRANSPORTE

Certidão de Nascimento ou RG e CPF.
ESTADO CIVIL
Certidão de Casamento.
Declaração de Concubinato, caso não possua deverá utilizar o Modelo da UNISOCIESC que consta no
site.
Certidão de Óbito.
Comprovante da separação judicial ou, caso esteja em andamento, o Processo.
Comprovante de endereço do Pai e da Mãe, para comprovação de distinção de moradia.
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE MORADIA
Três últimos Comprovantes de residência (Contas de água, energia e telefone) do endereço residencial
do grupo familiar e IPTU (Obrigatório).
Último pagamento de financiamento e IPTU (Obrigatório).
Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, acompanhada de um dos
comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel
e IPTU (Obrigatório).
Contrato de aluguel em vigor ou Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência e
comprovante do pagamento do último aluguel, ou em caso de divisão de aluguel apresentar
declaração com assinaturas dos membros que compõem essa divisão.
COMPROVANTE DE RENDA
Seis (6) últimos contracheques.
Seis (6) últimos contracheques e Contrato de Trabalho.
DECORE carimbado e assinado por um contador (03 últimos) ou Recibo de Pagamento de Autônomo
(RPA).
Detalhamento de Crédito Atual – emitido por meio de consulta ao Site da Previdência Social ou extrato
bancário informando a renda BRUTA dos últimos três (3) meses.
-> Deverá apresentar os três itens que são: Declaração de IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica do
ano de 2019, Contrato Social e os três últimos contracheques de remuneração mensal;
-> Deverá apresentar os três itens que são: Declaração de IRPF – Imposto de Renda Pessoa Fisica, do
ano 2019 Pró-Labore e Contrato Social.
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três
últimos comprovantes de recebimentos.

Contrato/os três últimos comprovante de rendimentos do estágio.
Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida.
Declaração de renda média emitida pelo sindicato.
Atestado médico comprovando a doença e o comprovante do pagamento com as despesas dos
medicamentos.
Comprovante de matricula e os três (3) últimos comprovantes/recibos.
OUTROS DOCUMENTOS
Deverá apresentar o laudo médico comprovando da deficiência com a validade de 60 dias e constar o
CID - Classificação Internacional de Doenças.
Apresentar o cartão do transporte nominal.

Apresentar os três últimos extratos bancários de conta corrente e poupança. Obrigatório
Original e cópia das páginas: com foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e a próxima página
CARTEIRA DE TRABALHO
em branco), caso não possua, deverá providenciar a confecção e apresentar o comprovante.
Deverá apresentar o CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, emitido pelo
AUSÊNCIA DA CARTEIRA DE
TRABALHO
Ministério do Trabalho.
OBRIGATÓRIO APRESENTAR PARA ARTIGO 171
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM Histórico, diploma, certificado ou documento equivalente de conclusão do ensino médio,
ESCOLA PÚBLICA
expedido pela instituição de ensino competente.
Declaração, expedida pela instituição de ensino em que o aluno concluiu o ensino médio, confirmando
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM
a conclusão com bolsa de estudos, deve ser detalhado o período de utilização da bolsa e o percentual
ESCOLA PARTICULAR
do benefício.
Deverá comprovar a moradia em Santa Catariana no mínimo de dois anos, apresentando um
COMPROVAÇÃO DE MORADIA EM
SC NO MÍNIMO DOIS ANOS
comprovante de endereço em nome do aluno ou dos pais, caso for menor de idade.
EXTRATOS BANCÁRIOS

SIM

NÃO

