
                                                                                                                                                                                                    

   

 Candidato                                                                                             Curso 

Unidade                                                                                              Turno 

 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS 

        Documentos do candidato    

 RG  

 CPF 

 Comprovante de endereço 

 Carteira de trabalho – cópia da foto, do cadastro, páginas do contrato de trabalho com o registro mais recente e se a 
baixa dele estiver na parte inferior da folha a seguinte para ter a certeza da situação atual do candidato. Em caso de 
nunca ter tido registro cópia da página de contrato em branco. 

 Comprovante de situação Cadastral do CPF obrigatório -  

 Histórico de notas e Certificado de conclusão do Ensino Médio 

 Declaração de IRPF do último ano, em casos de não declarar apresentar a declaração de isento. 
A declaração de isenção dos 3 últimos anos 2018,2019 e 2020 pode ser emitida neste link 
 http-//www.receita.fazenda.gov.br/aplicações/artjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 

 Certidão de nascimento/ casamento em casos de união estável, apresentar a declaração preenchida e assinada pelo 
casal 

 Título de eleitor 

 3 últimos comprovantes de renda – caso seja trabalhador assalariado 

 6 últimos comprovantes de renda - caso seja concursado, ou tenha variação de recebimentos muito diversa 

 Declaração de renda como autônomo – caso exerça atividade sem registro em carteira 

 Declaração de ausência de renda – para maiores de 16 anos e membro do grupo familiar que não possua renda no 
momento da inscrição 

Grupo familiar  

 RG  

 CPF 

 Comprovante de endereço 

 Carteira de trabalho – cópia da foto, do cadastro, páginas do contrato de trabalho com o registro mais recente e se a 
baixa dele estiver na parte inferior da folha a seguinte para ter a certeza da situação atual do candidato. Em caso de 
nunca ter tido registro cópia da página de contrato em branco. 

 Comprovante de situação Cadastral do CPF obrigatório 

 Declaração de IRPF do último ano, em casos de não declarar apresentar a declaração de isento. 
A declaração de isenção dos 3 últimos anos 2018,2019 e 2020 pode ser emitida neste link http-
//www.receita.fazenda.gov.br/aplicações/artjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp 

 Certidão de nascimento/ casamento em casos de união estável, apresentar a declaração preenchida e assinada pelo 
casal 

 Título de eleitor 

 3 últimos comprovantes de renda – caso seja trabalhador assalariado 

 6 últimos comprovantes de renda - caso seja concursado, ou tenha variação de recebimentos muito diversa 

 Declaração de renda como autônomo – caso exerça atividade sem registro em carteira 

 Declaração de ausência de renda – para maiores de 16 anos e membro do grupo familiar que não possua renda no 
momento da inscrição 
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